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4 Ata da 562 Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Conselho Regional de
Enfermagem do Paraná - CorenlPR, realizada aos vinte e sete dias do mês de janeiro de

6 2016, com início às lOh30min, na sede da Autarquia, na Rua XV de Novembro,
7 Número 279, 7° Andar, Edificio Ascenção Fernandes, Centro - Curitiba - Paraná, com
8 a presença dos(as) Conselheiros(as) Efetivos com direito a voz e voto: SIMONE
9 APARECIDA PERUZZO - Presidente, JANYNE DAYANE RIBAS - Secretária,

10 ADEMIR LOVATO - Tesoureiro, VERA RITA DA MAIA, ALESSANDRA
SEKSCINSKI e EZIQUIEL PELAQUINE. E Conselheiros Suplentes, com direito a
voz, sem direito a voto: ALESSANDRA CAMPOS, ALESSANDRA CRYSTIAN
ENGLES DOS REIS, AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL, MARTA
BARBOSA DA SILVA, ODETE MIRANDA MONTEIRO, OTILIA BEATRIZ

15 MACIEL DA SILVA, SIDNÉIA CORREA HESS e SIRLEI COSTA DE JESUS. I
ABERTURA E VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: A Secretária procedeu à abertura

da presente Reunião Ordinária de Plenário verificando quórum suficiente para o início
das atividades. Nomeou-se as Conselheiras Suplentes ALESSANDRA CRYSTIAN
ENGLES DOS REIS e AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL no lugar das

20 Conselheiras Efetivas ELVIRA MARIA PERIDES LA W AND e MARIA
21 CRISTINA PAGANINI, respectivamente. Ausências justificadas dos Conselheiros
22 ELVIRA MARIA PERIDES LAWAND, MARIA CRISTINA PAGANINI,

'ORILDE MARIA BALESTRIN e MARCIO ROBERTO PAES. Registra-se
24 também a presença da Assessora Executiva do CorenlPR MARIA GORETTI DAVID

LOPES, da Assessora Especial da Presidência DAYANE PACHECO e do Assessor
26 de Comunicação LEONARDO SUZUKI. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA
27 ATA 561 ROP: A Secretária JANYNE DAYANE RIBAS procedeu a leitura da Ata

da 561 ROP. Em regime de votação a Ata foi aprovada por unanimidade.
29 APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA PAUTA DO DIA: Pedido de inclusão de
30 pauta do item: a) Ensino a Distância - EAD: Em regime de votação foi aprovada a

inclusão por unanimidade. b) Comunicados da Presidente: Atividades Realizad
32 em Dezembro de 2015: 1. Participação do CorenlPR, na pessoa da assessora executi a
33 Maria Goretti David Lopes, no dia 26/11/15 na Reunião da Comissão Estadual dei
34 Infectologia que tratou do decreto de situação de emergência nacional em saúde
35 pública, devido surto do Zika vírus e microcefalia na região Nordeste do país; 2.
36 Participação do CorenlPR, na pessoa da chefe do DEFIS, LenÍta Antonia vaz, na
37 reunião do Comitê Pro-Vida de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal da
38 SMS/Curitiba; 3. Palestrante convidada (presidente) no Programa de Mestrado
39 Profissionalizante da UFPR; 4. Participação do CorenlPR por intermédio das
40 Conselheiras Alessandra Campos e Sirlei de Jesus Xavier, bem como da chefia do
41 DEFIS, Lenita Antonia Vaz, no V Fórum Perinatal da Rede Cegonha, realizado pela
42 SESAlPR em 04/12/15; 5. Reunião do DEFIS com os Fiscais nos dias 10 e 11 de
43 Idezembro de 2015 na sede do CorenlPR; 6. Palestrante (presidente) na qualidade de
44 Iconvidada pela Chefia de Enfermagem do Hospital Marcelino Champagnat; 7. Jantar
45 de confraternização do CorenlPR em 15-12-15; 8. Reunião com Enfenneiros do SAMU
46 de Curitiba, visando buscar visibilidade junto ao gestor para as demandas apresentadas;
47 9. Ida ao Cofen nos dias 17 e 18 de dezembro de 2015 tendo em vista o ponto de pauta



Coren-
da ROP constar a solicitação de empréstimo do Coren/PR para a aquisição de sua nova
sede; 10. Recesso no período de 21 de dezembro de 2015 a 03 de janeiro de 2016.
Atividades Realizadas em Janeiro de 2016: 1. Nomeação e posse da Secretária
Executiva do CorenlPR, Sra. LÍvia Ribeiro de Oliveira; 2. Realização de reunião
mensal com as chefias e asses~ores. 3. Confirmado junto ao Cofen a realização dOI
Curso "Instrução de Processos Eticos" para o período de 18 a 20 de abril de 2016; 4.,
Realizada mudança na disposição dos empregados, bem como espaços fisicos na atual
sede do Coren/PR, tendo em vista que o proprietário do imóvel que seria adquirido pelo
Conselho desistiu da venda. No momento estão lotados temporariamente na secretaria
dos conselheiros os Assessores de Comunicação, a futura Controladora-Geral se
instalará na sala do Financeiro e a chefia de Patrimônio e Almoxarifado com Gestão de
Pessoas; 5. Audiência com o presidente do Cofen no dia 12/1/16 em Brasília-DF (ler
pontos tratados abaixo); 6. Reunião no dia 15/12/16 com a Procuradoria do Trabalho
(MPT) e SINDIFISC; 7. Reunião no dia 15/01/16 com o representante e a consultora da
empresa HBSIS que apresentaram novo sistema de informática (HBConselhos)
adquirido pelo CorenlPR; 8. Permanência da chefe do DEFIS na Subseção de Cascavel
no período de 18 a 21/01/16. 9. Ida da assessora executiva e da chefe do DEFIS para
Foz do Iguaçu-PR em 22/01/16 para reunião com lideranças políticas, sindicais e da
própria Enfermagem para tratar do processo de reestruturação das subseções do
CorenlPR. Reunião com Presidente do Cofen - 12 de Janeiro de 2016: 1. Provável
Assembleia de Presidentes por ocasião do Seminário Administrativo do Cofen de 26 a
29 de abril de 2016, em Teresina - PI; 2. Licitado a transmissão simultânea das
reuniões de Plenário do Cofen. A descentralização dessas reuniões será mantida; 3.
Solicita que os regionais organizem audiência pública, preferencialmente nas
Assembleias Legislativas, desencadeiem campanhas, busquem apoio junto ao MPE e
MPF pata tratar do EAD, tendo em vista a problemática diagnosticada pelo Sistema e a
propaganda agressiva da UNOPAR; 4. Retomar os trabalhos junto ao Grupo da
Educação onde entidades participavam para discutir e apresentar propostas junto ai
graduação, ensino médio, diretrizes curriculares, EAD. Proficiência e outros; 5
Realização via apAS e Cofen de Seminário sobre Práticas Avançadas no mês de ab
de 2016; 6. Discutida a necessidade de que Ações Civis Públicas sejam uniformizadas!
nacionalmente (Modelo de Ação) junto ao grupo de procuradores. Resgatar oSI
lencontros presenciais dos mesmos; 7. Revisada no final de 2015 e aprovada em ROP
do COFEn a resolução que trata da CRT e que deverá ser publicada em breve; 8.
IMestrado Profissional, cuja coordenação será do EnfUDr. Joel Maneia (RS). A seleção
Ideverá ocorrer no primeiro semestre de 2016 que vai envolver mais de 20 Instituições,
de Ensino com vínculo com a CAPES (70% das vagas destinadas para o Norte,
!Nordeste e Centro-Oeste e 30% das vagas para Sul e Sudeste). São critérios para
concorrer as vaga (100 vagas em 2016/ 500 vagas em 04 anos): mínimo de 03 anos de
inscrição, adimplência com o Conselho por 05 anos e trabalhar no SUS; 9. Mestrado
Profissional para o Sistema (conselheiros e colaboradores) em pareceria com a Fiocruz.
São critérios: Ter vínculo com o Sistema vaga para cada Regional e 06 vagas para o
Cofen). curso presencial! semana mês acontecerá em Brasília-DF, devendo as
:despesas com diárias e passagem ser custeado pelo Regional; 10. Cofen participa dai
revisão do novo Manual de Avaliação do INEP; 11. Quanto a consulta pública sobre a
mudança da legislação que criou o Sistema Cofen/Conselhos Regionais (Lei 5.905/73),
o Federal constituirá comissão para receber as contribuições e sistematizar o resultado
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que deverá ser apresentando por meio de oficina, seminário, encontro. São pontos
divergentes: a presença do nível médio no Plenário do Cofen; a composição do nível
médio para todos os cargos de diretoria, inclusive presidência. c) Criação do COREM

aprovação de seu Regulamento e definição da Comissão
Julgadora de Premiação: a minuta de decisão foi lida e discutida entre os membros do
Plenário, as Conselheiras Otilia Beatriz Maciel da Silva, Amarilis Schiavon
Paschoal, Alessandra Crystian Engles dos Reis e Simone Aparecida Peruzzo
fizeram destaques e sugestões de alteração e aperfeiçoamento de alguns itens do texto.
Após leitura, discussão e em regime de votação o Plenário aprova a criação do
programa Coren Paraná Premia por unanimidade. Na sequencia, foi apresentado a
logomarca do programa pelo Assessor de Comunicação Leonardo Suzuki a qual foi
aprovada também por unanimidade pelo Plenário; a Comissão Julgadora do Prêmio
será indicada pela Diretoria para posterior homologação do Plenário. d) Definição dei
regras para o parcelamento da Anuidade 2016 e de débitos anteriores; A Chefe do
Setor de Cobrança Simone Bortoluzzi apresentou a minuta da decisão que revoga a
Decisão 007/2012 e dá novas regras ao parcelamento do ano corrente e dos débitos
anteriores, no âmbito do Coren/PR. Mediante inúmeros questionamentos do Plenário a
matéria foi retirada de pauta e será encaminhada para parecer jurídico, devendo retornar
na próxima reunião. e) Definição de regras para a Anuidade de Pessoa Jurídica
exercício 2016; A Chefe do Setor de Cobrança Simone Bortoluzzi apresentou a
minuta da decisão que dispõe sobre Valores da Anuidade de Pessoa Jurídica exerCÍcio
2016 e do desconto para pagamento em cota única, dando destaque para ao Artigo 2°
que define o desconto de 10% para pagamento até dia 31 de janeiro de 2016. Em
regime de votação a decisão na íntegra foi aprovada por unanimidade. Apreciação e
aprovação do Parecer Técnico "Atuação de Enfermeiro Obstétrico que assiste ao
parto domiciliar e critérios para cadastramento com a finalidade de emissão e
preenchimento de DNV", elaborado pela Comissão de Saúde da Mulher: inicialmente ~
foi apresentada e discutida a notícia vinculada pela mídia quanto ao parto domiciliar .
ocorrido em Cascavel, onde mãe e filho foram transferidos via SAMU para o hospital
após o parto, sendo exaustivamente divulgado que o motivo da transferência era
decorrente de complicação do parto realizado em casa por Enfermeiras Obstétricas. Tal
fato, desencadeou posicionamento do Conselho Regional de Medicina (CRM/PR) e do ~
Coren/PR que é favorável ao Parto Domiciliar realizado por Enfermeiro Obstétrico. Na ~
sequência foi realizada a leitura e discussão do Parecer Técnico apresentado pela
Conselheira e Coordenadora da Comissão da Saúde da Mulher Alessandra Crystian
Engles dos Reis. Após leitura e discussão pelo Plenário o referido parecer foi colocado
em votação e aprovado por unanimidade. g) Alteração e atualização das Decisões n°
8 e 9/2015 do Coren/PR: a Presidente resgatou o propósito das referidas Decisões,
aprovadas no ano anterior, bem como o trabalho realizado pelos Conselheiros em 2015,
especialmente no que diz respeito aos Processos Éticos. Em relação aos valores, propõe
aumento, inclusive com correção monetária e aplicação do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor - INPC/IBGE acumulado no período; a redução de 8 (oito) para 4
(quatro) horas para se computar 1 (um) Auxílio Representação, isonomia no pagamento
de Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores, e no pagamento de
jetons estabelecer o máximo de 2 (duas) reuniões de Diretoria por mês, e acréscimo de
30% sobre os valores devidos à Presidência, em conformidade com o que já é praticado
no Cofen. Também propôs alteração na Decisão n° 8/2015, que versa sobre diárias para
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os empregados públicos do Coren/PR, defende também a correção monetária pelo
INPC e a eliminação do fracionamento de 50% e 25% do valor para cada período fora
ou dentro, respectivamente, da jurisdição do Coren/PR. Ou seja, o Coren/PR passará a
pagar valor integral da diária com pernoite e 50% sem pernoite. Em regime de votação,
o Plenário aprova por unanimidade a atualização de novos valores e critérios, a serem
estabelecidos em Decisão, conforme apresentado pela Presidente, a serem praticados
pelo Coren/PR para o pagamento de diária, jeton e auxílio representação. h)
Apresentação, discu~são e aprovação de "Salário Ético" para os Profissionais dei,
Enfermagem no Paraná; A Presidente apresentou a minuta da decisão que estabelece
Salário Ético para os profissionais de Enfermagem do Paraná, solicitando ao Plenário
aprovação da minuta para posterior agendamento de reuniões com lideranças sindicais,
visando apresentação do tema e estabelecimento de consenso sobre os valores mínimos

[

de remuneração de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) para o Enfermeiro, R$
2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para o Técnico de Enfermagem e R$ 2.000,00
'(dois mil reais) para o Auxiliar de Enfermagem. Em regime de votação a matéria foi
aprovada por unanimidade. i) Ensino a Distância (EAD) - Audiência Pública; A
Presidente apresentou o marketing realizado pela Faculdade UNOP AR, destacando o
ensino distância para a graduação de Enfermagem, bem como a solicitação da
discussão da matéria pelo Cofen. Relembrou que no mês agosto de 2015 o Coren/PRjá
produziu relatório onde discutiu a posição da Autarquia que não concorda com o ensino
de Enfermagem à distância. Como proposta apresentou a necessidade de uma
Audiência Pública para discutir o assunto, a qual só pode ser convocada por
parlamentares, desta forma solicitou aprovação do Plenário para agendar visita aos
parlamentares solicitando a Audiência Pública para a primeira semana de abril. Em
regime de votação a proposta foi aprovada por unanimidade. j) Homologação da
Carta de Anuência e Apoio ao processo de transição de Auxiliar de Enfermagem
para Técnico de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba:
Conselheira Alessandra Sekscinski fez a leitura da referida Carta de Anuência. Em
seguida a Presidente explanou a discussão política que envolve esta matéria,
especificando que o Coren/PR apoia o processo de transição dos Auxiliares de
Enfermagem para Técnico de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de
Curitiba, com a expectativa que o mesmo ocorre no prazo de 3 (três) anos. Em regime
de votação foi homologada a referida carta por unanimidade. k) Autorização de
Dotação Orçamentária no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ?: devido a média de valor utilizado
para este fim no ano de 2015, a Presidente apresentou e solicitou autorização desta
alteração orçamentária. Em regime de votação a matéria foi aprovada por
unanimidade. I) Homologação da composição da Comissão de Desenvolvimento do
Programa de Educação Permanente do Coren/PR e apreciação do calendário de
atividades do COREN PARANA ATUALIZA para 2016: A Presidente apresentou os
nomes dos membros da Comissão: Conselheiras Amarilis Schiavon Paschoal -
Coordenadora, Elvira Maria Perides Lawand (Londrina) e Alessandra Crystian
Engles dos Reis (Cascavel), Prof. Herbert Leopoldo de Freitas Goes (Maringá), a
Chefe do Departamento de Fiscalização Lenita Antonia Vaz, a Fiscal Jane Beatriz ~
Krause e a Enfermeira Colaboradora Prof" Olga Laura Giraldi Peterlini. Em regime
de votação a composição da Comissão foi aprovada por unanimidade. Em seguida a
Coordenadora da Comissão de Desenvolvimento do Programa de Educação



Permanente do Coren/PR, Conselheira Amarilis Schiavon Paschoal, apresentou o
cronograma de eventos e cursos e o calendário de atividades do COREN PARANÁ

TUALIZA para 2016. Em regime de votação a matéria foi homologada por
unanimidade. m) Homologação das Comissões de Ética de Enfermagem do
Hospital da Providência de Apucarana e do Hospital Regional João de Freitas
(Arapongas): A Coordenadora da Comissão de Ética de Enfermagem do Coren/PR,
Conselheira Janyne Dayane Ribas, atestou a organização de ambos processos
eleitorais, recomendando a aprovação. Em regime de votação, foram homologadas as
duas Comissões de Ética de Enfermagem por unanimidade. n) Homologação da
composição da Câmara Técnica de Instrumentalização de Comissão de Ética de
Enfermagem do Coren/PR; A Conselheira Janyne Dayane Ribas apresentou os
nomes dos membros da Câmara Técnica, são eles: Membros Efetivos: Janyne Dayane
Ribas Conselheira e Coordenadora; Enfermeira Prof Karin Rosa Persegona
Ogradowski (Faculdade Pequeno Príncipe) Vice-Coordenadora; Alessandra
Sekscinski Conselheira e Secretária; Membros Suplentes: Enfermeira Ana Carolina
Ribas Santos Ceruti (Secretaria de Saúde de Curitiba); Enfermeira Evelin Cristina
Pereira (Hospital Angelina Caron); Odete Miranda Monteiro - Conselheira. IV)
ASSUNTOS GERAIS: a) Apresentação do Relatório de Atividades da Comissão
de Ética de Enfermagem (CEE) do Coren/PR - 2015: A Coordenadora da Comissão
de Ética de Enfermagem do Coren/PR, Conselheira Janyne Dayane Ribas apresentou
o referido relatório, destacando que a morosidade de alguns processos foi devido
constante encaminhamento de documentação errada por parte dos Serviços de Saúde,
bem como constatação de membros inadimplentes para o processo eleitoral. b) A
Conselheira e Secretária Janyne Dayane Ribas comunica que estará fora do país no
período de 05 a 16 de fevereiro de 20 16. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a
562 Reunião Ordinária de Plenário às 19:30 horas e lavrada a presente Ata, que vai
assinada pela Presidente, Secretária e demais membros presentes.

~~~~
ADEMIR LOVATO

Tesoureiro
Coren/PR 141.832

SIMONE APARECIDA PERUZZO
Presidente
Coren/PR 21.211
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IA~ENGLES DOS REIS
R 113.910

IS HIA VON PASCHOAL
oren/PR 18.910

ESSAND~A~
Coren/PR 146.880

VERA RITA DA MAIA
Coren/PR 86.272

~~\n~~.
ALES~~~ SEKSCINSKI

Coren/PR 603.188

~;;-U~E~ PELAQUINE
Coren/PR 419.199

ALESSAN

ATA DA 562 REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN/PR
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2016.
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