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PORTARIA COREN-SP/PLENÁRIO/024/2017 
(Aprovado pelo Plenário na 1039ª Reunião Ordinária do Plenário de 21/12/2017) 

 

Institui o Comitê de Tecnologia da Informação no 

âmbito do Conselho Regional de Enfermagem de São 

Paulo. 
 

 

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 implementar parâmetros e diretrizes nas ações 

de Tecnologia da Informação –TI para assegurar o cumprimento do propósito e das políticas 

institucionais do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP; 

CONSIDERANDO a deliberação da Diretoria na 1145ª Reunião Ordinária, 

CONSIDERANDO a aprovação realizada na 1039ª Reunião Ordinária do 

Plenário, 

RESOLVE: 

Art. 1º Instituir, no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo –

Coren-SP, o Comitê de Tecnologia da Informação - CTI, de caráter executivo, com a finalidade de 

proceder análise detida acerca das prioridades dos programas de investimentos em TI de forma 

integrada com as estratégias e as prioridades da organização, bem como de monitorar o estado atual 

dos projetos e resolver conflitos de recursos, apresentando as devidas proposições para apreciação e 

deliberação da Diretoria. 

Art. 2º Compete ao Comitê de TI: 

I- Apresentar proposição do Plano Diretor de TI; 

II- Propor Plano de Investimentos para a área de TI; 

III- Propor definições de prioridades na formulação e execução de planos e projetos 

relacionados à TI. 

Art. 3º O Comitê de TI será composto pelos seguintes membros: 

I- Jefferson Erecy Santos – representante da Diretoria - DIR; 

II- Monique Sobottka Cavenaghi – representante da Gerência de Fiscalização –

GEFIS; 

III- Daniel Masaaki Arie – representante da Gerência de Atendimento –GAP; 

IV- Walter de Assis – representante da Gerência de TI; e, 

V- Gauthier Esteves Neto – representante do setor de Dívida Ativa – DA, vinculado 

à Gerência Jurídica (GJUR-DA). 
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Art. 4º Caso os membros do Comitê ora instituído identifiquem a necessidade de 

respaldo legal para as demandas que lhe forem propostas, deverá ser requerida a competente 

consulta ao Jurídico da Autarquia.  

Art. 5º O Comitê de TI será presidido pelo representante da Diretoria e em seus 

afastamentos ou impedimentos legais, pelo seu suplente, o qual será escolhido consensualmente 

pelos membros do CTI. 

Art. 6º O Secretário do Comitê de TI, a ser escolhido de comum acordo pelos 

membros quem o compõe, auxiliará o Presidente na coordenação, orientação e supervisão das 

atividades do CTI. 

Art. 7º A Gerência de Tecnologia da Informação prestará o apoio técnico e 

administrativo ao Comitê de TI. 

Art. 8º Poderão participar das reuniões do Comitê de TI representantes das áreas que 

possuam demandas de TI a serem discutidas, ou técnicos especializados que subsidiarão os 

trabalhos do comitê através de pareceres ou esclarecimentos pertinentes. 

Art. 9º Cabe ao Presidente do Comitê de TI: 

I- Coordenar, orientar e supervisionar as atividades do Comitê; 

II- Submeter ao plenário a pauta das reuniões; 

III- Representar o Comitê nos atos que se fizerem necessários; 

IV- Decidir em caso de empate, utilizando o voto de qualidade; 

V- Assinar, conjuntamente com os membros do Comitê, os documentos, as atas das 

reuniões e as proposições do CTI; 

VI- Propor à autoridade superior da Autarquia a indicação de membros para grupos 

de trabalhos, visando à realização dos estudos necessários para a consecução da finalidade do 

Comitê, assim como de participantes externos que possam contribuir para esclarecimentos de 

assuntos em pauta; 

VII- Assinar, em conjunto com o Secretário do CTI, as resoluções deliberadas no 

Comitê. 

Art. 10 Cabe ao Secretário do Comitê de TI: 

I- Auxiliar o Presidente na coordenação, orientação e supervisão das atividades do 

Comitê; 

II- Propor calendário de reuniões; 

III- Elaborar e apresentar a pauta da reunião; 

IV- Organizar e distribuir documentos correlatos à pauta da reunião; 
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V- Encaminhar, se necessário, minutas de resoluções do Comitê para consulta ao 

Jurídico; 

VI- Lavrar as deliberações e atas das reuniões e encaminhá-las ao presidente do 

comitê e demais representantes; 

VII- Organizar, manter e disponibilizar os documentos correlatos ao CTI. 

Art. 11 Cabe aos representantes das áreas do Comitê de TI: 

I- Representar sua área nas reuniões ordinárias e extraordinárias do CTI; 

II- Analisar, debater e votar as matérias em deliberações; 

III- Propor inclusão de matérias de interesse da área na pauta de reunião; 

IV- Sugerir normas e procedimentos necessários ao bom funcionamento das 

atividades do CTI; 

V- Assinar as resoluções e as atas das reuniões; 

VI- Propor a realização de reuniões extraordinárias. 

Art. 12 O regimento interno definirá os detalhes e o formato de funcionamento do 

Comitê de TI. 

Art. 13 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Paulo, 21 de dezembro de 2017. 

       

      

FABÍOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO 

COREN-SP 68.336 

  Presidente  

MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA 

COREN-SP 51.063 

Primeiro Secretário 

 


