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PORTARIA COREN-SP/PLENÁRIO/023/2017 
(Aprovado pelo Plenário na 1037ª Reunião Ordinária do Plenário de 07/12/2017) 

 

Indica membros para a Comissão de Transição para 

acompanhamento das ações do Plenário que está por se 

encerrar e dá outras providências. 

 
 

   A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, 

juntamente com o Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

          CONSIDERANDO a necessidade de promover organização e regular manutenção 

das atividades da Autarquia, bem como propiciar o acompanhamento do seu funcionamento, 

zelando pela regularidade, manutenção e uniformidade de procedimentos; 

    CONSIDERANDO que a formação de uma Comissão de Transição tem por 

objetivo, entregar a gestão da autarquia com um nível de conhecimento máximo sobre a situação 

dos direitos e obrigações dos novos membros do Conselho de Enfermagem, garantindo que a 

transição ocorra da maneira harmônica para a continuidade das ações; 

   CONSIDERANDO que o processo de transição é um meio facilitador para que os 

novos membros eleitos para o Conselho de Enfermagem busquem as informações necessárias para o 

exercício de suas funções; 

    CONSIDERANDO ainda a deliberação do Plenário em sua 1037ª Reunião 

Ordinária,  

   RESOLVEM: 

 

   Art. 1º Constituir a Comissão de Transição para acompanhamento das ações do 

Plenário que está por se encerrar.  

 

   Art. 2º Os membros que comporão a Comissão de Transição para acompanhamento das 

ações do Plenário foram indicados pelos representantes das Chapas vencedoras para o Quadro I – 

Enfermeiros / Obstetrizes e Quadro II e III – Auxiliares e Técnicos de Enfermagem.  

 

   Art. 3º A Comissão Transição para acompanhamento das ações do Plenário atuará em 

caráter honorífico e terá os seguintes membros:  

 

a) Eduarda Ribeiro dos Santos – Coordenadora da Comissão; 

 

b) Adriana da Silva Rodrigues; 

 

c) Luciana Andrea Accorsi Berardi;  

 

d) Tábata Santos; e,  

 

e) William Francisco da Silva. 
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   Art. 4º A comissão de transição não poderá interferir nos atos de gestão, nos termos 

do art. 20, da Lei 5905/73. 

     Art. 5º O presente normativo entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

São Paulo, 07 de dezembro 2017. 

 

      

FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 

COREN-SP 68.336 

  Presidente  

MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 

COREN-SP 51.063 

Primeiro Secretário 

 

 

 


