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Conselho Regional de Enfermagem do Paranâ

ATA DA 618' REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN/PR REALIZADA
NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018.
Ata da 6183 Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Conselho Regional dei
Enfermagem do Paraná - Coren/PR, devidamente convocada e realizada aos seis dias
do mês de novembro de 2018, na sede da Autarquia, na Rua Professor João Argemiro
Loyola, nO 74, Seminário, Curitiba - Paraná, iniciando-se às 10 horas, com a I)
ABERTURA E VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM, sendo confirmada a presença dos(as)
Conselheiros(as) Efetivos(as) com direito a voz e voto: SIMONE PARECIDA PERUZZO
- Presidente, VERA RITA DA MAIA - Secretária. MARIA CRISTINA PAGANINI,
MARCIO ROBERTO PAES, TEREZA KINDRA. ALESSANDRA SEKSCINSKI,
EZIQUIEl PElAQUINE e MARTA BARBOSA DA SilVA, e da Conselheira Suplente
com direto a voz e sem direito a voto: KÁ TIA MARA KRELlNG VEZOZZO. Justificada
a ausência da Conselheira Tesoureira SIONÉIA CORRÊA HESS por motivo de saúde.
11)APRECIAÇÃO e APROVAÇÃO DA ATA DA 616' ROP: Conselheira Secretária Vera
Rita da Maia fez a leitura da Ata, que na sequência foi aprovada por unanimidade pelo
Plenário. 111)APRECIAÇÃO e APROVAÇÃO DA PAUTA DO DIA: a) Comunicados da
Presidente e dos demais Conselheirosfas; b) - Prêmio Anna Nery da Enfermagem
Brasileira - 2018: c) Pareceres Técnicos (2): d) Decisão do valor das anuidades, taxas
e emolumentos para 2019; e) Decisão sobre regras para o parcelamento de anuidades
de anos anteriores; f} Prescrição das anuidades anteriores a 2013: g) Protocolo de
Práticas para Técnicos e Auxiliares de Enfermagem na APS da SMS de Curitiba; h)
Posição sobre contratação de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem como Pessoa
Juridica (PJ) pela UNIOESTE; I) Projeto 'Aquisição de Nova Frota de Veículos para o
Coren/PR; IV) ASSUNTOS GERAIS. Pauta foi apreciada e aprovada por unanimidade
dos presentes. com a inserção dos itens: Plano de Ação da Comissão Saúde da Mulher
do Coren/PR e Termo de Cooperação com o Municipio de Nova Tebas, passando a ser
desenvolvida como segue: a) Comunicados da Presidente e demais conselheiros:
Presidente Simone Aparecida Peruzzo fez o relato dos comunicados previamente
enviados aos Conselheiros: 01 e 02 esteve em Foz do Iguaçu/PR. acompanhada por
Maria Goretti David Lopes, reunindo-se com a Equipe de Enfermagem da secretaria
municipal de saúde e com a secretária Kátia Yumi; 04 e 05 - Curso de Formação para ~
Liderança em Mafra/SC, parceria com o Coren/SC; 08 - Reunião da RESBRAESP nas ,:;
dependências do Coren/PR. com o tema "Cenário brasileiro em relação ao profissional \
de Enfermagem", tendo como convidada a Enfermeira Professora Ezia Corradi; 16 -
Instituto de Neurologia de Curitiba (INC) na atividade Open Talk com os Técnicos de ~
Enfermagem: 17 - Esteve em audiência, acompanhada do procurador-geral Rafael ~
Munhoz Fernandes, no Tribunal Regional Federal (TRF 4) em Porto Alegre/RS, com o
Desembargador Dr. Rogério Favreto para discutir a liminar que suspende a Resolução
Cofen nO543/2017 sobre Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem, contando
também com a presença de representantes do Coren/RS, Coren/SC e Cofen; 17 -
Audiência Pública. organizada pelo Coren/SC e Cofen sobre a Descriminalização do
Aborto, quando a conselheira Ora. Mana Cristina Paganini representou o Coren/PR em
Florianópolis/SC; 22 - Conselheira Diretora Vera Rita da Maia participou de Reunião da
Comissão Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna na Secretaria de Estado da
Saúde do Paraná; 23 - Evento em Campo Mourão/PR. organizado pela Comissão
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Mista de Sistematização das Práticas de Enfermagem do Coren/PR, representada por
Deliziê Martins, Carmen Cristina Moura dos Santos e Vera Rita da Maia; 24 - Mesmo
evento em Manngá/PR. com Delíziê Martins, Carmen Cristina Moura do Santos e Ezia
Corradi; 24 e 25 - Também ocorrido em Foz do Iguaçu com Vera Rita da Maia e Lêda
Maria Albuquerque: 25 - Reunião na secretaria municipal da saúde de CUritiba,
acompanhada de Maria Goretti David Lopes. com diretora da Atenção Básica e
Enfermeiras Responsáveis Técnicas para tratar sobre denúncias e protocolos; 31 - 3°
Encontro dos Conselhos da Região Sul para tratar sobre Gestão de Risco. em Curitiba,
com a participação do Coren/SC. Coren/RS, Coren/PR e representante do Cofen,l
Enfermeira Rosângela Gomes Shneider; b) Prêmio Anna Nery da Enfermagem
Brasileira - 2018: Presidente deu as boas-vindas ao Técnico de Enfermagem Ademir
Lovato, Conselheiro Efetivo e Diretor Tesoureiro da gestão 2015/17, e comunicou da
indicação do seu nome pelo Plenário deste Regional, já homologada pelo Cofen, para:
receber o Prêmio Anna Nery 2018. Ademir Lovato agradeceu a homenagem e afirmou
que o êxito na sua caminhada profissional é resultado do trabalho desenvolvido em
equipe. sendo aplaudido pelos colegas. O prêmio lhe será entregue por ocasião do 21°
Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem. c) Pareceres Técnicos (2):
Presidente Simone Aparecida Peruzzo passou a palavra á Colaboradora Alessandra
Crystian Engles dos Reis que fez a leitura da minuta do parecer técnico: ~Atuaç~o da
Enfermeira Obstetra nos cuidados a parluriente/puérpera em ambiente hospitalar. em
caso de contrato firmado com a mulherlfamílla. inC/Ulndo parto domiciliar com
necessidade de transferência", que após debate foi aprovada com adequaçôes em sua
conclusão para posterior publicação. Colaboradora Alessandra Crystian Engles dos
Reis manteve-se com a palavra e fez a leitura da minuta do parecer técnico "Primeiros
cuidados ao recém-nascido pelo enfermeiro, em especial a avaliação de Apgar e
aplicação de vltamma K", após discussões foi aprovada por unanimidade pelo Plenário.
d) Decisâo do valor das anuidades, taxas e emolumentos para 2019: Presidente
Simone Aparecida Peruzzo passou a palavra á Coordenadora Contábil do Coren/PR,
Riciane Santos Bobato, que fez a leitura e explicação da minuta de decisão que fixará
valores dos serviços prestados pela Autarquia aos profissionais de enfermagem e á
sociedade no ano de 2019. As taxas e emolumentos foram reajustadas em apenas
3,97% (três virgula noventa e sete por cento), de acordo com variação integral do Indice
Nacional de Preços - INPC dos últimos 12 (doze) meses (outubro/2017 a
setembro/2018), nos termos da Resolução Cofen nO589/2018, Valores aprovados por
unanimidade pelo Plenário, minuta seguirá para redação final, assinatura e AlIei
encaminhamento da decisão ao Cofen para devida homologação. e) Decisão sobre 11~ ~
regras para o parcelamento de anuidades de anos anteriores: Riciane Santos'
Bobato continuou com a palavra, fez a leitura e explicação da minuta que "revoga a
Decisão nO 143/2017 e estabelece novas condições para parcelamento dos débitos de
2019 e de anos anteriores, no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do
Paraná", com a possibilidade do inscrito parcelar a anuidade de 2019, após o
vencimento d~ 31 de março de 2019, sob as seguinte condições: I - aplicação de
correção pelo Indice Geral de Preços do Mercado -IGP-M, e acrescido de multa de 2%
(dois por cento) e de juros 1% (um por cento) ao mês sobre o valor da anuidade a ser:
parcelada: 11- em até 4 (quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, desde que a
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9\ última parcela e ou vencimento não ultrapasse o exercício fiscal. Após discussão foi
4' devidamente aprovada por unanimidade pelo Plenário, que será transformada em
93 decIsão. e após assinada, encaminhada ao Cofen para homologação. f) Prescrição
94 das anuidades anteriores a 2013: Procurador Geral Rafael Munhoz Fernandes
95 apresenta o PAD (Processo Administrativo) nO80/2018. que tem por objeto a prescrição
Q6 R$ 2.304.798.40 (dois milhões, trezentos e quatro mil. setecentos e noventa e oito reais
Q7 e quarenta centavos) bruto, e atualizado em R$ 6.201.245,49 (dois milhões duzentos
Q8 e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), acerca das
99 anuidades anteriores à 2013. O Procurador Geral explanou quanto ao atual
00 entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à data inicial para a contagem do
OI prazo prescricional, que atinge o montante prescrito no PAD nO80/2018. Após
02 discussão foi deVidamente aprovada por unanimidade pelo Plenário, que será
03 'transformadaem decisão, e após assinada, encaminhadaao Cofen para homologação;
04 g) Protocolo de Práticas para Técnicos e Auxiliares de Enfermagem na APS da
05 SMS de Curitiba. Presidente passou a palavra à assessora especial Carmen Cristina
06 Moura dos Santos que apresentou o protocolo que tem por objetivo organizar o
07 processo de trabalho da equipe de enfermagem nas Unidades Básicas de Saúde,
08 esclarecendo que o objetivo da apresentação é para posterior termo de cooperação
09 técnica entre o Coren/PR e a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, visando a
10 elaboração e Implementaçãodos protocolos de enfermagem, em conformidade com as
1I "Diretrizes para Elaboração de Protocolos de Enfermagem na Atenção Primária ã
12 Saúde pelos Conselhos Regionais" do Cofen, o que foi homologado pelo Plenário. h)
13 Posição sobre contratação de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem como
14 Pessoa Jurídica (PJ) pela UNIOESTE: Presidente Simone Aparecida Peruzzo
15 convida a Chefe do Departamentode Fiscalização, Deliziê Martins, para explicar sobre
116 a contratação irregular de técnicos de enfermagem pelo Hospital Universitário da
117 UNIOESTE. em Cascavel, os quais foram contratados como pessoa jurídica (PJ) e que
11N conforme a Lei do Exercicio Profissional (7.498/86) as atividades dos trabalhadores de
IllJ nível médio profiSSional (Técnico e AUXiliar de Enfermagem) somente podem ser
120 desempenhadas sob orientação e supervisão de Enfermeiro. Neste sentido a
121 contratação é ilegal. Todosos 70 (setenta) técnicos de enfermagem contratados, bem
122 como a referida instituição foram notificados pelo Coren/PR a fim de regularizar a
123 situação e evitar prejuízos futuros aos envolvidos. O Departamento de Fiscalizaçào
114 está acompanhando o problemae os profissionais que não regularizaremsua forma de
125 contratação podem responder a processo ético-disciplinar, Após esclarecidos,
126 conselheiros homologam as ações adotadas pelo DEFIS. i) Projeto Aquisição de ""P/
127 Nova Frota de Veículos para o Coren/PR: Presidente Simone Aparecida Peruzzo il1V\
118 passou a palavra à Coordenadora de Licitações, Contratos e Convênios, Adriane
119 Gomes de Moraes Lima, que apresenta ~Projeto para AqUisição da Nova Frota de
130 Veiculos para o Coren/PR", destacando o valor da frota atual do Coren/PR, com base c(J.
131 na Fipe de Agosto/2018, no total de R$ 234.200,00 (duzentos e trinta e quatro mil e ~
132 duzentos reais) e a estimativa de preço para aquisição da nova frota no valor de
133 R$ 584.000.00 (quinhentos e oitenta e quatro mil reais), destacou, ainda. o plano de
134 atividades para execução do projeto em parceria com o Conselho Federal de
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ASSUNTOS GERAIS: a) Plano de Ação da Comissão Saúde da Mulher do
Coren/PR: A colaboradora Alessandra Crystian Engles dos Reis, coordenadora-
adjunta da CSM-Coren/PR, apresentou o referido plano e após discussões foi aprovado
na sua íntegra pelo Plenario. b) Termo de Cooperação com o Município de Nova
Tebas: Presidente Simone Aparecida Peruzzo deu as boas-vindas ao Prefeito do
Município de Nova Tebas, Enfermeiro Clodoaldo Fernandes dos Santos, e passou a
assinatura do "Termo de Cooperação Técnica para Elaboração e Implantação dos
Protocolos de Enfermagem". os Quais deverão ser elaborados com base no documento
"Diretnzes para Elaboração de Protocolos de Enfermagem na Atenção Primária à
Saúde pelos Conselhos Regionais". Parceria com a Prefeitura de Nova Tebas foi
homologada pelo Plenário. Nada mais a tratar, a ROP foi encerrada às 16:30 horas,
sendo lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos presentes.
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