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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OBSTETRIZES E ENFERMEIROS OBSTETRAS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TRIÊNIO 2018-2020 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE OBSTETRIZES E ENFERMEIROS OBSTETRAS DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO – GESTÃO 2018-2020 
 
Aos vinte e quatro de abril de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, na 

sede da ABENFO-RJ, sito à Avenida Passos 122/502 – Centro – Rio de Janeiro, 

reuniu-se o Conselho Diretor da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros 

Obstetras do Estado do Rio de Janeiro – gestão 2018-2020, em sessão ordinária sob 

a Presidência de MAYSA LUDUVICE GOMES, vice-presidente. Estavam presentes: 

CARLOS SÉRGIO CORRÊA DOS REIS 1º secretário e NOELLE JULIANA MELO DE 

PAULA MOREIRA, 2ª tesoureira. Justificaram a ausência em razão de outros 

compromissos os seguintes membros: SABRINA LINS SEIBERT, presidente; 

RICARDO JOSÉ OLIVEIRA MOUTA, 2º secretário; DANIELLE BESSLER, 1ª 

tesoureira; VALDERCYR HERDY ALVES, coordenador de estudos e pesquisas; ANA 

BEATRIZ DE A. QUEIROZ, INÊS MARIA MENEZES DOS SANTOS, HELOISA 

FERREIRA LESSA, conselheiras fiscais e MARIA ANTONIETA RUBIO TYRREL, 

coordenadora de assuntos interinstitucionais. ORDEM DO DIA: I) Leitura da ata de 

posse da diretoria da ABENFO gestão 2018-2020 e da ata da primeira reunião 

ordinária da diretoria gestão 2018-2020, sendo aprovada pelos presentes. II)  

Organização do 8° Encontro Nacional de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do 

Estado do Rio de Janeiro (ENEON). Sendo neste dia indicado alguns nomes e 

sugerido outros para aprovação ou substituição pelos demais membros da diretoria, os 

nomes dos palestrantes, participantes das mesas redondas, moderadores das mesas 

redondas e participantes das oficinas para posterior contato com os mesmos e 

emissão dos convites dos convidados aceitarem participar do evento. Tomamos 

ciência, através da colaboração da secretária Elaine das necessidades relacionadas a 

infraestrutura como: confecção das pastas e bolsas para as oficinas e evento, 

participantes externos para providenciar passagens e estadias, ornamentação, 

material de escritório, certificados, gráfica (programação, faixas, etc), confecção das 

camisetas para os monitores, entre outros. Discutiu-se ainda: a necessidade do 

levantamento do número de associados da ABENFO, o material que deve constar em 

cada bolsa dos participantes, a distribuição de atividades entre os membros da 

diretoria no sentido de viabilizar o evento. III) Segundo a programação das reuniões de 
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diretoria, a próxima reunião está agendada para o dia vinte e nove de maio e este é 

um dos dias do evento o que torna inviável, sugerimos a antecipação desta para o dia 

oito de maio às quatorze horas na sede da ABENFO para fechar as demandas do 

evento. INFORMES: I) Retorno do afastamento solicitado e aprovado na primeira 

reunião de NOELLE JULIANA MELO DE PAULA MOREIRA, 2ª tesoureira. II) Em 

razão, de no dia dez de abril do corrente ano ter sido agendado na ALERJ a votação 

da PL sobre à carga horária semanal para os trabalhadores da enfermagem - 30 

(trinta) horas, a reunião extraordinária da diretoria agendada para este dia foi 

suspensa visando a participação dos membros desta associação na votação. III) Não 

discutimos os demais pontos de pauta previstos na primeira reunião. Nada mais 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito horas e para constar eu, CARLOS 

SÉRGIO CORRÊA DOS REIS, primeiro secretário, lavrei a presente Ata. x-x-x-x-x-x-x- 
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