
O prefeito Edson Moura Júnior sancionou no dia 3 de julho a 
Lei nº 3.383, que garante a jornada de 30 horas semanais, sem 
redução de vencimentos, para os enfermeiros, técnicos e au-
xiliares de Enfermagem que atuam na administração pública 
municipal. A lei está publicada no Semanário Oficial do Muni-
cípio de Paulínia e pode ser conferida no endereço http://www.
paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/Semanário%2010-07-
2014%20(1).pdf.

Câmara dos Deputados adia, novamente, votação do 
Projeto das 30 horas 

Apesar das expectativas dos profissionais - e de ter entrado fi-
nalmente na pauta da Câmara dos Deputados-, o Projeto de Lei 
2295/2000, que regulamenta a jornada de 30 horas semanais 
para a Enfermagem, não foi levado à votação, nem na sessão 
extraordinária de 16 de julho, nem na retomada dos trabalhos, 
após o recesso parlamentar, no início de agosto. O motivo: a 
falta de quórum. 
“O que travou a votação do PL das 30 horas foram outras duas 
matérias polêmicas que também tramitam na Câmara. Elas fi-
zeram com que alguns partidos se abstivessem de participar 
das votações, causando a falta de quórum e impedindo a conti-

nuidade da sessão extraordinária”, explicou o conselheiro Lu-
ciano da Silva, que integrou a comitiva do COREN-SP.
Enquanto a lei não é aprovada em âmbito federal, o Conselho 
Regional de Enfermagem de São Paulo tem prestado assesso-
ria técnica aos municípios.
Graças ao apoio do COREN-SP, a jornada de 30 horas sema-
nais se tornou realidade em Paulínia (veja quadro). As nego-
ciações também avançam em Cosmópolis, Guará e Louveira, 
onde grupos de trabalho foram formados com o objetivo de 
estender o benefício aos técnicos e auxiliares de Enfermagem, 
uma vez que os enfermeiros já têm jornada reduzida.

David de Oliveira Barreto (COREN-AM), Wilson Venâncio Cunha e Valdomiro Sutério (Sindicato dos Servidores Públicos de Mogi Guaçu), Célia Re-
zende (COREN-MA), Rosalvo Rozendo de Souza, Lucinéa Cristino Mesquita e Luciano da Silva (COREN-SP)

Os conselheiros Lucinéa Mesquita (à esquerda) e Luciano da Silva (à 
direita) compõem o Grupo de Trabalho formado em Guará para esten-
der a jornada de 30h aos técnicos e auxiliares de Enfermagem
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O Projeto Conselheiro Ouvidor completou, em agosto, seu 
primeiro ano de vida. A comemoração tem um saldo con-
siderável: desde o início das atividades, foram visitadas 
1.014 unidades de saúde (incluindo UBS, AMA e prontos-
-socorros, entre outros) e 47 unidades hospitalares em 51 
municípios de várias regiões do estado.
“Os conselheiros vão aos locais para ouvir as demandas de 
auxiliares, técnicos e enfermeiros, de modo a esclarecer 
dúvidas dos profissionais, realizar acordos financeiros e 
fazer a entrega das carteiras de recadastramento”, ressalta 
a conselheira Adrilani Belchior.
Cerca de 100 profissionais de Enfermagem do Ambula-
tório Médico de Especialidades (AME) e da Santa Casa 
de Dracena tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas, 
fazer sugestões e ter acesso direto a alguns serviços da au-

tarquia, durante a visita realizada em 2 de julho.
“É o momento em que nós abrimos as portas do COREN-
-SP para o profissional de Enfermagem, que trabalha em 
condição muito adversa daquilo que é previsto em norma e 
lei. A gente busca resgatar a autoestima desse profissional, 
inclusive perante a administração do hospital”, explica o 
conselheiro Evandro Rafael Lira.  Nos dias 7 e 17 de julho 
foram visitadas, respectivamente, unidades em Rio Grande 
da Serra e Diadema, no Grande ABC.
A descentralização dos serviços tem sido uma das princi-
pais diretrizes do COREN-SP. Por meio do Conselheiro 
Ouvidor, o Conselho vai até o local de trabalho do profis-
sional, na Capital ou no Interior, facilitando seu dia a dia e 
se aproximando da sua realidade.

Conselheiro Ouvidor completa um ano com mais de 1 mil 
instituições visitadas

Em Dracena, projeto Conselheiro Ouvidor aproxima ainda mais o COREN-SP da categoria
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O COREN-SP empossou 13 novas Comissões de Ética de Enfer-
magem (CEE), em junho, em instituições de várias regiões do es-
tado de São Paulo. As cerimônias de posse foram acompanhadas 
por conselheiros e ocorreram em instituições de saúde da Capital, 
em municípios da Grande São Paulo, interior e litoral.
Na Capital, passaram a contar com CEE: Hospital Ipiranga, Hos-
pital e Maternidade Sacre Coeur, Hospital Geral de Taipas, Hospi-
tal do Mandaqui, Pronto-Socorro Municipal São Mateus, Hospital 
Santa Cecília, Pronto-Socorro Municipal Dr. Álvaro Dino de Al-
meida e Pronto Socorro Municipal da Freguesia do Ó. No começo 

de julho, o Hospital Infantil Sabará e o Hospital Nove de Julho.
Em Osasco, na Grande São Paulo, foi instituída Comissão no Hos-
pital Municipal Antônio Giglio. Já no interior e litoral, as insti-
tuições contempladas foram Casa de Saúde de Santos e Sermed 
Saúde (Sertãozinho).
Na Casa de Saúde de Santos, no litoral do Estado, a posse da Comis-
são de Ética de Enfermagem foi realizada em 6 de junho. Represen-
taram a autarquia a vice-presidente do Conselho, Fabíola de Campos 
Braga Mattozinho, e o conselheiro Estevão Silva Bassi, membro do 
Grupo de Comissão de Ética de Enfermagem do COREN-SP.

Delegadas pelo COREN-SP, as 
Comissões de Ética de Enfer-
magem abrangem condutas de 
prevenção de risco à imagem 
profissional de enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de Enfer-
magem, assim como à imagem 
da própria instituição na qual 
está instalada. A iniciativa de 
formar uma CEE deve partir 
dos próprios profissionais da 
instituição de saúde.

Empossadas Comissões de Ética de Enfermagem

O conselheiro Estevão Bassi (à esquerda) e a vice-presidente do COREN-SP, Fabíola de Campos Braga Mattozinha (à direita) junto à 
CEE da Casa de Saúde de Santos

Posse da CEE do Hospital Infantil Sabará, na Capital
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O COREN-SP participou, no dia 24 de maio, junto com outros 11 
conselhos regionais, do projeto Agita Saúde, organizado pela Se-
cretaria de Estado da Saúde de São Paulo, no Parque Villa Lobos, 
zona Oeste da capital. O evento ofereceu orientações de preven-
ção à saúde, atividades físicas e a possibilidade de realizar exames 
como a mamografia e a bioimpedância (mensuração do percentual 
de água, músculo e gordura corpórea).
Na barraca do COREN-SP os frequentadores receberam informa-
ções sobre os riscos da hipertensão.

O COREN-SP e a ABEn-SP estiveram em Marília, no final de ju-
nho, para um diálogo com docentes e coordenadores de cursos de 
Enfermagem da região. O “Fórum de Educação em Enfermagem” 
foi realizado no auditório da subseção do Conselho e contou com a 
presença e apoio de 16 representantes de universidades.
Durante a apresentação, o presidente do COREN-SP, Mauro An-
tônio Pires Dias da Silva, e a presidente da ABEn-SP, Ariadne da 
Silva Fonseca, traçaram um panorama do ensino da Enfermagem 
no estado de São Paulo. Um dos principais aspectos discutidos foi 

a grande quantidade de cursos de graduação, de baixa qualidade, 
inclusive aqueles 100% à distância, onde o aluno não tem a opor-
tunidade de vivenciar nenhuma situação prática do dia a dia da 
Enfermagem.
“A atual situação do ensino da Enfermagem é grave e alguma coi-
sa precisa ser feita. Se nós, os próprios profissionais, sabemos dis-
so, imagina a situação da população que também necessita desse 
atendimento”, analisou Dias da Silva.

“Agita Saúde” reúne conselhos da Saúde no Parque 
Villa-Lobos 

COREN-SP e ABEn-SP discutem qualidade do ensino com 
educadores de Marília

Várias atividades físicas e apresentações foram promovidas, ao longo 
do dia, mesmo com o mau tempo

A presidente da ABEn-SP, Ariadne da Silva Fonseca, e o presidente do COREN-SP, Mauro Antônio Pires Dias da Silva
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O COREN-SP promoveu no dia 27 de junho, em parceria com a 
Controladoria Geral da União (CGU), o curso “Controles Inter-
nos”. Nesta segunda etapa do treinamento, dirigida aos profissio-
nais em funções gerenciais, foram abordados os conceitos, obje-
tivos, formas de controle interno, planejamento e gestão de risco.
“Um dos grandes desafios de um bom gestor é a aplicação efi-
ciente dos recursos humanos e financeiros. Essa parceria com a 

CGU visa aprimorar as ferramentas, corrigindo fluxos e norma-
tizando processos”, destacou o controlador-geral do COREN-SP, 
Nivaldo Germano. Além de Germano, o treinamento contou com 
a participação do coordenador do Núcleo de Ações de Prevenção 
da CGU, Márcio Sobral, e da analista de Finanças e Controle da 
CGU, Isabela Vieira.

Representantes da gerência de fiscalização dos conselhos re-
gionais de Enfermagem e de Medicina estiveram reunidos, 
em 21 de julho, visando aproximação das autarquias e uma 
futura cooperação técnica.
No encontro, realizado na sede do CREMESP, a chefe da 
fiscalização do COREN-SP, Monique Cavenaghi, e a coor-

denadora de processos de fiscalização da gerência jurídica 
da autarquia, Jamille Mattisen, discutiram com o chefe do 
departamento de fiscalização do Cremesp, Antonio Carlos 
Martini, e com a fiscal médica Cristina Soares de Miranda, 
ações conjuntas que possam beneficiar os profissionais das 
duas entidades.

COREN-SP e CGU promovem curso sobre 
Controles Internos

COREN-SP e Cremesp planejam ações 
conjuntas de fiscalização 

Notas & Informações

O controlador-geral do COREN-SP, Nivaldo Germano, destacou a necessidade de normatização de fluxos e processos

À esquerda, Jamille Matti-
sen e Monique Cavenaghi, do 
COREN-SP,  e à direita Antonio 
Carlos Martini e Cristina Soa-
res de Miranda, do Cremesp
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O auditório do COREN-SP Educação foi palco, no final de ju-
lho, para exibição do documentário “Dentro de Nós”, que aborda 
o tema depressão por meio do depoimento de especialistas da área 
da saúde e de vítimas da doença que conseguiram superar o pro-
blema, cada uma a seu modo. 
O filme é dirigido pela jornalista Mariana Bottan, que participou 
do debate, após a projeção, junto com as protagonistas Milena 
Dias, Fabíola Ponciano, Mônica Aiub e Ana Maria Saad. “Eu 
achei fantástico esse evento porque não costumamos pensar no 
profissional que lida com o paciente. A gente fica focada na pessoa 
com depressão e esquecemos que o profissional não tem a infor-
mação necessária”, pontuou Marina. O enfermeiro Marcos Anto-
nio de Oliveira Santos destacou a importância do tema. “Acho a 
depressão muito subnotificada”. O documentário está disponível, 
na íntegra, no site http://dentrodenos.com.br/.

Com o objetivo de alinhar a parceria com a Rede Paulista 
de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS), o COREN-
SP participou de reunião com a Secretaria de Estado da 
Saúde, em 2 de julho. As conselheiras Marcília Bonacordi 
Gonçalves e Nair Satiko Tachikawa representaram o 
COREN-SP no encontro.
A Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) é um proces-

so de investigação das consequências clínicas, econômicas e 
sociais da utilização das tecnologias em saúde. Entendem-se 
como tecnologias em saúde: medicamentos, equipamentos e 
procedimentos técnicos, sistemas organizacionais, educacio-
nais, de informação e de suporte e os programas e protoco-
los assistenciais, por meio dos quais a atenção e os cuidados 
com a saúde são prestados à população.

COREN-SP Educação exibe documentário 
sobre depressão 

COREN-SP participa de discussão sobre ATS 

A diretora Mônica Aiub,  as protagonistas Milena Dias, Ana Maria 
Saad, Fabíola Ponciano, Mariana Bottan e a conselheira Maria Edith 
de Almeida

Reunião das conselheiras Marcília Bonacordi Gonçalves (no alto, à direita) e Nair Satiko Tachikawa (à esquerda) 
com membros da secretaria estadual de Saúde
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