PORTARIA COREN-RJ Nº 441/2016
Designar o Encarregado de Manutenção Carlos Sampaio de
Souza, para avaliar uma reclamação de vazamento onde se
localiza a Subseção de Campos, depois se encaminhará ao imóvel
onde se localiza a antiga Subseção de Macaé para fazer pequenas
adequações para a entrega das chaves do imóvel, e motorista
Gilcimar de Freitas Oliveira que o conduzirá nas referidas
subseções, nos dias 08 a 10/06/2016.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem juntamente com a Primeira Secretária
da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais; e

CONSIDERANDO:
1) O Art.25, XXXIV Regimento Interno do Coren-RJ – delegar competências e
atribuições para o bom desempenho das funções e atividades administrativas do
COREN-RJ;
2) O solicitado Mem nº 61/16 – Infraestrutura e Patrimônio, de 03/06/2016 – Avaliar
situação apresentada – vazamento que teria resultado em prejuízo ao condômino da
unidade situada no andar abaixo da Subseção, após efetivar pequenas adequações na
sala que foi entregue, onde funcionava a subseção o COREN/RJ no Município de
Macáe, com intuito de entregar as chaves definitivamente;
3) O Deliberado pela Presidência em 03/06/2016.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o Encarregado da Manutenção Carlos Sampaio de Souza, para avaliar
uma reclamação de vazamento onde se localiza a Subseção de Campos, depois se
encaminhará ao imóvel onde se localiza a antiga Subseção de Macaé para fazer pequenas
adequações para a entrega das chaves do imóvel e o motorista Gilcimar de Freitas Oliveira
que os conduzirá nas referidas subseções, nos dias 08 a 10/06/2016;
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, cumpra-se e publique-se em
site oficial.

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2016.

Maria Antonieta Rubio Tyrrell
Presidente
Coren-RJ nº 9.719

Ana Teresa Ferreira de Souza
Primeira Secretária
Coren-RJ nº 52.304

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN
Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 4º, 5º, 6º e 9º andar – Centro – RJ – CEP 20071 – 000
Telefax: (0xx21) – 3232-8730 - (0xx21) – 2516-1353

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN
Sede: Av. Presidente Vargas, 502 – 4º, 5º, 6º e 9º andar – Centro – RJ – CEP 20071 – 000
Telefax: (0xx21) – 3232-8730 - (0xx21) – 2516-1353

