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Nova Gestão 2012/2014
Eleitos em setembro de 2011, a nova gestão do COREN-SP assumiu em 
janeiro de 2012, conheça um pouco sobre seus integrantes, suas metas 
e diretrizes para transformar o COREN-SP num órgão integrador e 
participativo
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E
leitos pelos profissionais de enfermagem, os conselhei-
ros formam o Plenário do COREN-SP, que é o órgão 
deliberativo da entidade. O mandato do conselheiro é 
honorífico e tem a duração de três anos, renovável por 
mais três anos, caso seja reeleito.

Com a função de determinar os rumos e ações do COREN-SP, 
os conselheiros, além do Plenário, atuam em funções específicas. Os 
trabalhos são orientados para aprimorar os serviços prestados pelo 
Conselho. 

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem é composto 
por 21 conselheiros e o mesmo número de suplentes, na proporção de 
60% de enfermeiros e 40% de técnicos e auxiliares de enfermagem.
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Diretoria 

Eleita pelos conselheiros que formam o Plenário do 
COREN-SP, a Diretoria é o órgão executivo do Conse-
lho, sendo de sua responsabilidade implementar as ações 
propostas. Sob a presidência de Mauro Antonio Pires 
Dias da Silva, a Diretoria é formada também pela vice-
presidente Fabíola de Campos Braga Mattozinho, pelo 
primeiro-secretário Donato José Medeiros, pelo segun-
do-secretário Marcus Vinicius de Lima Oliveira, pela 
primeira-tesoureira Danielle Cristine Ginsicke e pelo 
segundo-tesoureiro Rosalvo Rozendo de Souza. 

Dentre outras funções, cabe ao presidente e à vice-
presidente administrar o Conselho e representá-lo judi-
cialmente e extrajudicialmente; executar o orçamento e 
autorizar pagamentos. Aos secretários da Diretoria fica 
a tarefa de atuar na coordenação de atividades internas e 
secretariar as reuniões do Plenário. Os tesoureiros têm 
por função movimentar, junto com o presidente, as con-
tas bancárias do COREN-SP, produzir relatórios e  coor-
denar a elaboração da proposta orçamentária.

Preocupada em implementar um novo modelo na ad-
ministração do COREN-SP, a gestão 2012-2014 vem traba-
lhando pela inovação e renovação de ideias e projetos. Ba-

seada em três eixos integradores a gestão assumiu durante 
a campanha o compromisso de promover a valorização da 
enfermagem e as melhorias nas condições de trabalho; tra-
balhar para a organização e o fortalecimento profissional; 
além de primar pela transparência nas suas ações.

Mauro Antônio Pires Dias da Silva é enfermeiro, 
Professor Doutor da Faculdade de Ciências Médicas da 
Unicamp.

Fabíola de Campos Braga Mattozinho é enfermeira 
e advogada, atua como consultora jurídica na área de saú-
de com ênfase em legislação profissional na enfermagem.

Donato José Medeiros é graduado em enfermagem e 
direito, professor universitário e doutorando em Educação.

Marcus Vinicius de Lima Oliveira é enfermeiro. 
Atua na Santa Casa de Santo Amaro e como professor 
universitário.

Danielle Cristine Ginsicke é enfermeira especialista 
em neonatologia, trabalha na Prefeitura Municipal da Es-
tância de Praia Grande.

Rosalvo Rozendo de Souza é auxiliar de enferma-
gem no hospital Darcy Vargas e no Instituto Dante Pa-
zzanese de Cardiologia.
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Mauro Antônio Pires Dias da Silva
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Comissão de Tomada de Contas
Com a função de verificar a regularidade das con-

tas do COREN-SP, a Comissão de Tomada de Contas 
– CTC é composta pelos conselheiros Andrea Bernardi-
neli Stornioli, Adrilani Cristina Belchior, Silvia Ferreira 
Bueno e Vagner Urias. “A CTC é um órgão de caráter 
consultivo e fiscal destinado à emitir pareceres sobre os 
balancetes e processos de tomada de contas do Conse-
lho”, explica o presidente da CTC, Vagner Urias.

Também cabe à CTC analisar a proposta orçamentária 
anual emitida pela diretoria, além de fiscalizar os serviços 
de tesouraria e contabilidade do COREN-SP, examinado 
todos os livros e documentos referentes à gestão financeira. 

Andrea Bernardinelli Stornioli é enfermeira. Traba-
lha no Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya.

Adrilani Cristina Belchior é auxiliar de enferma-
gem, atua no pronto socorro do Hospital Municipal Dr. 
Arthur Ribeiro de Saboya.

Silvia Ferreira Bueno é técnica em enfermagem, tra-
balha no Hospital e Maternidade Santa Joana.

Vagner Urias é enfermeiro, trabalha na Prefeitura Mu-
nicipal de São Paulo. Também é professor Universitário. CTC– Vagner Urias, Silvia Bueno e Adrilani Belchior

Da esq. para a dir.: Donato Medeiros,  Marcus Vinicius de Lima, Fabíola Braga, Mauro Silva, Danielle Ginsicke, Rosalvo Souza
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Comissão de Relações Institucionais

Instituída para cuidar das relações do Conselho, 
a Comissão de Relações Institucionais – CRI tem por 
finalidade manter aberto o canal de comunicação do 
Conselho com organizações governamentais e não-go-
vernamentais, públicas e privadas, além de sindicatos e 
associações da categoria de enfermagem.

Formada pelos conselheiros Ana Márcia Moreira 
Donnabella, Dorly Fernanda Gonçalves, Luciano da Sil-
va, Lucinéa Cristino Mesquita e Miriam Susana Locatelli 
Marques da Silva a CRI permitirá ao COREN-SP arti-
cular sua participação em ações de interesse da categoria, 
mantendo suas atribuições legais e buscando as condi-
ções de trabalho compatíveis com a qualidade de assistên-
cia pela qual o Conselho zela em sua ação fiscalizatória.

Ana Márcia Moreira Donnabella é enfermeira, tra-
balha no Centro de Saúde da Comunidade da Unicamp, 

atuando como enfermeira  no  Am-
bulatório de Assistência à Mulher.

Dorly Fernanda Gonçalves é 
auxiliar de enfermagem no Hospital 
Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Sa-
boya e no SAMU de Santo André.

Luciano da Silva é enfermeiro, 
atua no SAMU de Cubatão.

Lucinéa Cristino Mesquita é 
técnica de enfermagem, trabalha na 
Prefeitura Municipal de São Bernardo 
do Campo.

Miriam Susana Locatelli Mar-
ques da Silva é enfermeira, atua no 
CAISM e Cecom na Unicamp. Tam-
bém atua como enfermeira do traba-
lho no Sindicato dos Metalúrgicos de 
Campinas e Região e na Diretoria de 
Saúde Coletiva de Hortolândia.

Conselheiros membros da Comissão de Relações Institucionais
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Comissão de Ética

Composta pelos conselheiros 
Estevão Luis Silva Bassi, Evandro 
Rafael Pinto Lira, Jordânia Apare-
cida da Cunha Cardoso, Mônica dos 
Santos Silva, Nair Satiko Tachikawa 
e Natalia Custódio Almeida Aka-
mine a Comissão de Ética de Enfer-
magem – CEE atua para assessorar o 
processo de criação de comissões de 
ética de enfermagem nas instituições 
de saúde e prestar consultoria para as 
comissões de ética já existentes.

Através de suas ações, a CEE 
tem por objetivo zelar pelo exercí-
cio dos profissionais de enfermagem 
e promover ações educativas nes-
ta área. A CEE também está apta a 

orientar todo o processo de instalação das comissões nas 
instituições de saúde, desde a eleição de seus membros 
até à posse.  

Estevão Luis Silva Bassi é auxiliar de enfermagem, 
atua na UTI Adulto da Santa Casa de Santo Amaro.

Evandro Rafael Pinto Lira é enfermeiro, trabalha 
no Hospital São Luiz Anália Franco.

Jordânia Aparecida da Cunha Cardoso é auxiliar 
de enfermagem e trabalha no Hospital Municipal de 
Diadema.

Mônica dos Santos Silva é auxiliar de enfermagem e 
atua no Instituto de Infectologia Emílio Ribas.

Nair Satiko Tachikawa é enfermeira do trabalho, 
atua na Divisão de Medicina Ocupacional na Prefeitura 
Municipal de Itapecirica da Serra.

Natalia Custódio Almeida Akamine é enfermeira, 
diretora do Núcleo de Educação Permanente para o SUS 
e docente.

Conselheiros membros da Comissão de Ética
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Câmaras Técnicas

A conselheira Marcília Rosana Criveli Bonacordi 
Gonçalves que coordena a criação da Câmaras Técnicas 
– CT do COREN-SP explica que, atualmente, seu traba-
lho consiste em revisar o  regimento interno das câmaras 
técnicas e pesquisar seu funcionamento em outros Con-
selhos, para adequação às necessidades do COREN-SP. 
“O trabalho pretende abordar o funcionamento e finali-
dade de cada câmara técnica, assim como dos grupos de 
trabalhos que serão criados”, explica Marcília.

Em princípio, as câmaras técnicas existentes serão 
mantidas, seguindo o previsto no regimento interno do 
COREN-SP. Além disso, cada Câmara estará apta a criar 
grupos de trabalho com finalidade específica. As câmaras 
técnicas visam discutir, planejar, orientar, implementar, 
avaliar e dar apoio técnico e científico aos assuntos e pa-
receres de cunho ético, jurídico, técnico, gerencial e de 
ensino e pesquisas, relacionados ao exercício profissional 
de enfermagem.

Marcília Rosana Criveli Bonacordi Gonçalves é en-
fermeira, Professora Mestre da Escola de Enfermagem da 
Faculdade de Medicina de Botucatu da Faculdade Eduva-
le, em Avaré.

Centro de Aprimoramento Profissional de 
Enfermagem

Voltado para a educação e qualificação, Centro de 
Aprimoramento Profissional de Enfermagem – CAPE 
está sob a gestão dos conselheiros Ana Maria Costa Car-
neiro, Maria Edith de Almeida e Ramon Moraes Penha 
que têm grande experiência na área de educação. Com la-
boratórios modernos e ampla estrutura para a realização 
cursos e palestras, o CAPE passou por reformulações e 
reabriu com atividades voltadas exclusivamente para os 
profissionais de enfermagem. 

Segundo os gestores, além dos cursos oferecidos, o 
CAPE também vai funcionar como um núcleo de inser-
ção digital que oferecerá aos profissionais treinamento 
para uso de ferramentas como o prontuário eletrônico. 
Em um segundo momento, o CAPE receberá a biblioteca 
do COREN-SP, ampliando sua oferta de serviços volta-
dos para a educação e a qualificação do profissional de 
enfermagem.

Ana Maria Costa Carneiro é enfermeira, docente da 
universidade Camilo Castelo Branco e do Senac Itaquera.

Ramon Moraes Penha é enfermeiro, Professor Mes-
tre na Universidade Cruzeiro do Sul.

Maria Edith de Almeida é auxiliar de enfermagem 
no Hospital da Mulher – Unicamp. Também participa do 
movimento sindical STU nas áreas de assédio moral e as-
sistência à saúde do cidadão.
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Ramon Penha e Ana CarneiroMarcília Gonçalves
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Ouvidoria

Responsáveis pela Ouvidoria do COREN-SP os 
conselheiros Ariane Leonardo Peron e Marcel Willian 
Lobato participaram recentemente de treinamento na 
Associação Brasileira dos Ouvidores para assumirem o 
setor. Com a função de representar o profissional dentro 
do COREN-SP, a ouvidoria passará por reformulações.

  
Ariane Leonardo Peron é enfermeira e atua no 

Hospital Municipal de Campo Limpo
Marcel Willan Lobato é auxiliar de enfermagem e 

atua no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas 
da FMUSP.

Comissão de Subseções

Constituída pelos conselheiros Maria Silvia de An-
drade Rosa Longo e Wilson Venâncio da Cunha, a Co-
missão de Subseções começou suas ações realizando um 
levantamento do número de profissionais por município. 
Este estudo foi o ponto de partida para o redimensiona-
mento dos profissionais pelas subseções do Conselho, le-
vando em conta a abertura das novas unidades em Itapeti-
ninga e Botucatu. Para ampliar e facilitar o atendimento, 
está em estudo a criação de escritórios do COREN-SP 
nas regiões de maior demanda e mais distantes das sub-
seções.

Com o objetivo de aprimorar a dinâmica da fiscaliza-
ção e o atendimento ao público haverá um redimensiona-

mento do número de funcionários nas subseções. Outro 
foco da Comissão é promover a melhoria do atendimento 
telefônico.

Maria Silvia de Andrade Rosa Longo é enfermeira, 
sócia-gerente da empresa Nursing Assessoria e Consul-
toria Empresarial, em Atibaia.

Wilson Venâncio da Cunha é enfermeiro na Prefei-
tura Municipal de Diadema.

Ariane Peron e Marcel Lobato

Maria Silvia Longo e Wilson Cunha

Processo ético-disciplinar

Uma das ações mais delicadas e complexas do CO-
REN-SP é o Processo Ético que tem por objetivo julgar 
a conduta dos profissionais com base no Código de Éti-
ca dos Profissionais de Enfermagem, que está em vigor 
desde 2007, e define quais os direitos, responsabilidades , 
deveres e proibições referentes à conduta do profissional 
durante o exercício de suas funções. 

O processo ético segue etapas bem definidas. Em um 
primeiro momento, o profissional é denunciado, por meio 
do próprio paciente, de seus familiares, da instituição onde 
atua, ou ofício (quando o presidente do COREN-SP vier 
a saber de qualquer fato ou ato no qual exista indícios de 
infração ética). Durante sessão plenária é realizada uma 
avaliação inicial do caso na qual os conselheiros verifi-
cam se a denúncia contém os elementos que justifiquem 
a abertura de um processo ético contra o profissional en-
volvido. Se a maioria dos conselheiros considera a denún-
cia pertinente, tem início o processo ético.
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Com a abertura do processo ético, é designada uma 
comissão de instrução que vai levantar toda a documen-
tação pertinente ao fato denunciado, convocar réus, de-
nunciantes e testemunhas de defesa e de acusação. “Após 
análise dos documentos, a comissão de instrução intima 
os profissionais de enfermagem envolvidos para apre-
sentarem defesa prévia e testemunhas, dentro do prazo 
previsto na Resolução COFEN 370/2010. Em seguida, 
um novo prazo é estabelecido para o envio das alegações 
finais. Ao fim deste processo, a comissão de instrução  
solicita o envio de intimação a todos os profissionais de 
enfermagem  envolvidos, bem como o convite às teste-
munhas  informando dia , hora e local onde serão ouvi-
dos”, explica a conselheira Rosângela Mello.

Concluído o trabalho da comissão de instrução de 
processo ético, convoca-se uma reunião plenária para o 
julgamento do processo. O relatório com as conclusões 
da comissão é apresentado por outro conselheiro, o rela-
tor, a todos os conselheiros, que votam pela inocência ou 
culpabilidade do denunciado. No caso de condenação, o 
réu está sujeito às diferentes punições previstas no Có-
digo de Ética, que vão desde a advertência verbal até a 
cassação do registro profissional, realizada apenas pelo 
COFEN.

Atualmente, o COREN-SP conta com seis comis-
sões de instrução. As comissões são formadas por três 
profissionais de enfermagem que assumem os cargos de 
presidente, secretário e vogal. Todos os conselheiros es-
tão aptos a integrar as comissões de instrução e, eventual-
mente, profissionais de enfermagem também podem ser 
convocados.

Adriana Machado é auxiliar de enfermagem, atua na 
UTI pediátrica do Hospital Darcy Vargas. Participa do 
movimento sindical SindSaúde.

Anele Cristina Jaracevskis é técnica em enfermagem 
e atua no Hospital Geral do Grajaú e Hospital da Prefeitu-
ra Municipal de Osasco.

José Roberto Correia é auxiliar de enfermagem, tra-
balha no Hospital Materno Infantil da Faculdade de Medi-
cina de Marília, sendo também membro efetivo Comissão 
de Ética de Enfermagem do Hospital.

Maria Luiza Marques da Cruz é enfermeira e atua no 
Hospital Geral de Itapevi.

Marieli Olsefer Monfredini é enfermeira, atua no 
Hospital Municipal Dr. Artur Ribeiro de Saboya.

Rosangela de Mello é enfermeira, auditora do SUS pe-
rante a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo e pro-
fessora universitária.

Sandra Maria Batista Grossi é enfermeira, atua no 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botu-
catu (Unesp).

Vanessa Maria Nunes Roque é enfermeira, atua no 
Hospital Cruz Azul.

Arlete Alves dos Santos Maia é técnica em enferma-
gem, atua no CAIS Clemente Ferreira, onde também é 
membro da Comissão de Ética.

Lucélia Ribeiro Bilati é auxiliar de enfermagem. Tra-
balha no Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya.

Vilma Aparecida Rita Antonio é auxiliar de enferma-
gem, atua no Hospital Geral de Pedreira.
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Conselheiros do processo ético-disciplinar 

Contas equilibradas

A nova gestão do COREN-SP vem aplicando desde 
sua posse, em 20 de janeiro, medidas gerenciais para equi-
librar as contas do Conselho. Todos os contratos e licita-
ções em curso estão sob avaliação. A gestão dos contratos 
está em processo de transferência para os funcionários do 
quadro efetivo, de modo a conferir impessoalidade aos 
processos de compra e contratação do Conselho. 

A medida também é necessária devido à redução dos 
valores gastos com cargos comissionados, incluída nos 
cortes de gastos realizados nos primeiros meses. Como 
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Homenagem

Os conselheiros da Gestão 2012-
2014 do COREN-SP agradecem ao 
apoio e ao companheirismo da auxi-
liar de enfermagem Maria José Ferrei-
ra Lima, que integrou a Chapa 3 e, jun-
tamente com todos, trabalhou muito 

Rosalvo Rozendo de Souza e Danielle Ginsicke

Comparativo de redução de despesas

resultado, o orçamento geral de gastos foi reduzido e o 
COREN-SP saiu de um déficit de R$882 mil em janeiro 
para um superávit de R$6,8 milhões em fevereiro, garan-
tindo seu perfeito equilíbrio financeiro.

De acordo com a 1ª tesoureira, Danielle Ginsicke, o 
enxugamento de gastos faz parte de um esforço especial 
em aplicar bem o dinheiro do profissional. Isto passa por 
um processo de profissionalização do COREN-SP, de 

para a vitória na eleição. Os membros do 
Conselho aproveitam a oportunidade 
para homenageá-la postumamente.

Maria José sofreu um infarto agudo 
do miocárdio em 11/09/2011, dia da elei-
ção, e faleceu no dia 09/12/2011.

modo que ele não sofra com trocas de diretoria. “É im-
portante que as atividades do Conselho se mantenham de 
forma contínua, realizadas por seus funcionários fixos, 
independentemente da gestão que entra ou sai, de modo a 
prestarmos um bom serviço aos profissionais”.

O desejo da Diretoria é ter transparência total de sua 
execução orçamentária. Além da prestação de contas, a 
Diretoria iniciou o projeto de audiência públicas.


