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Dispõe sobre a criação e nomeação dos membros do 

Comitê de Integridade do Conselho Regional de 

Enfermagem de São Paulo. 

 

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

juntamente com a Primeira Secretária da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, 

CONSIDERANDO a Lei nº 12.846/2015 e o Decreto 8.420/2015, que tratam de 

questões atinentes à integridade; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 9.203/2017, que dispõe sobre a política de 

governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, estabelecendo a 

integridade como princípio e mecanismo da governança pública; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 57/2019, que estabelece orientações aos órgãos e 

entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional quanto aos 

procedimentos para a estruturação, execução e monitoramento dos programas de integridade; 

CONSIDERANDO que o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo é 

responsável, perante o poder público, pelo efetivo atendimento de seus objetivos legais e da classe 

de enfermagem no Estado de São Paulo; 

CONSIDERANDO a competência do Plenário para aprovar o organograma 

institucional; 

CONSIDERANDO os Comitês como órgãos de assessoramento para a análise 

aprofundada e técnica de temas específicos, com a finalidade de dar o apoio às deliberações do 

Plenário; 

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua 1207ª Reunião Ordinária, 

realizada em 18 de março de 2022, baixam as seguintes determinações: 

Art. 1º Nomear os membros abaixo relacionados, para compor o Comitê de 

Integridade do Coren-SP: 

I- Luciana Della Barba – matrícula 449; 

II- Camila Souza Sanches – matrícula 894; 

III- Janaina Thais Daniel Varalli – matrícula 1139; e 

IV- Simone Beralda Tavares – matrícula 1155. 

Parágrafo único. O Comitê será presidido pelo membro indicado no inciso I. 
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Art. 2º O Comitê é um órgão colegiado, de caráter permanente, nomeado pelo 

Plenário do Coren-SP, responsável por propor ações relacionadas à elaboração, disseminação e 

cumprimento do Código de Conduta do Coren-SP, bem como ações de disseminação e 

cumprimento relacionadas às Políticas de Integridade institucional; 

Art. 3º Os membros do Comitê deverão realizar suas incumbências, sem prejuízo 

de outras que normalmente desempenham; 

Art. 4º Caso necessário, o Comitê poderá solicitar o apoio técnico de pessoas 

diversas para a consecução de seus objetivos, observando os interesses da Administração Pública. 

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, e revoga as Portarias 

COREN-SP/DIR 150/2019, 196/2019 e 027/2022. 

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 18 de março de 2022. 

 

 

JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS 

COREN-SP 83.543 

Presidente  

EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS  

COREN-SP 83.115 

Primeira Secretária 
 


