
ATA DA REUNIÃO DE PLENÁRIA 1)0 CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA DO ESTADO DO AMAPÁ, REALIZADA NO DIA 23.02.2017. 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às dezenove 
horas, na sala de reunião em seu edificio situado na Av. Feliciano Coelho, 1060 — 
Bairro do Trem — Macapá - AP. A reunião foi presidida pelo conselheiro Doritnar 
dos Santos Barbosa, presentes os conselheiros Paulo Roberto Balbino, Roberval 
da Silva Menezes, Ana Lúcia da Cunha Barbosa, Maria das Graças Creão 
Salgado, Rosenilda Rosete de Barros, Rosilene Lopes Trindade, Christiane 
Fonseca Gonçalves, Fernando Jorge Alencar Fernandes, Antonio Sérgio da Silva 
Carvalho e Dirceu Cardoso Lima Sobrinho, após confirmação de quorum 
regimental o presidente inicia a reunião fazendo a leitura do Relatório de 
Ocorrência do Hospital da Mulher no dia 16/11/2016, enviado através do oficio n° 
3270/16-SESA, que versa sobre a suspensão de atendimentos médicos na 
admissão do HM.ML, sendo informado pela corregedora que já foi instaurada 
sindicância sobre esse fato; leu documento protocolado pela Coordenação Clínica 
do HCAL, que relata o não comparecimento em plantão de sobreaviso quando 
acionados os servidores Dr. Alberto Jorge Siqueira da Silva e Thais Martins 
Morais Benjamim, decidido instaurar sindicância; leitura de correspondência n° 
991/2016, protocolada pelo Sr. Jose Marcos de Araújo Soares informando que 
não obteve êxito no tratamento de seu pai no HCAL,o qual é paciente oncológico; 
em seguida foram homologados os pedidos de cancelamento de Inscrição de 
Pessoa Jurídica das empresas CCE LTDA - PRO-F.ETUS — CRM/AP 078, da 
Dra. Christiane Fonseca Gonçalves — CRM/AP 704 	e da empresa 
NEUROCLINICA DE MACAPÁ -J.R.ALENCAR SOUZA — CRM/AP 040, do 
Dr. José Roberto Alencar Souza — CR.M/AP 252; Foi apresentado o Regimento 
Interno do Hospital de Oiapoque, juntamente com a ata de aprovação, protocolado 
em 15/12/2016 sob n° 1106/2016, e também o Regimento Interno da UTI do 
Hospital de Emergência, sendo ambos encaminhados à Corregedoria para 
providencias; leu Carta-Notificação enviada pela equipe de Cirurgia Vascular do 
HCAL, sobre a impossibilidade de atender a demanda no Hospital de Emergência 
no período diurno; por estarem lotados no HCAL; prosseguindo, foi homologado 
o registro de inscrição de Pessoa Jurídica — INSTITUTO .DE NEUROLOGIA E 
CARDIOLOGIA DO AMAPA LTDA/NEUROCOR — CRM/AP 217, com 
Diretor Técnico, Dr. Luiz Alejandro Cadena Astudillo — CRM/AP 274, sendo 
para funcionamento de consultório tipo I, restrito a consulta neurológica; Leu 
cópia de Comunicação Interna da .Dra. Maria das Graças Creão Salgado, ao 
Responsável Técnico da Nefrologia, informando que a partir 20/02/2017, não tem 
mais interesse em figurar na escala diurna de sobreaviso do Hospital de 
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Emergência, Leu Oficio n° 0000105/2017-PJDS/MCP, que encaminha Portaria n° 
0000001/2017, cuja finalidade é apurar se os recursos materiais e humanos 
existentes na rede pública de saúde de Macapá estão sendo utilizados no grau 
máximo de eficiência, notadamente HE e HCAL, com maior identificação de 
problemas, apresentou o Oficio n° 00000185/2017 — PJDS/MCP, que encaminhou 
Relatórios de Inspeção no Hospital de Emergência e Hospital de Clínicas Dr. 
Alberto Lima, cuja providências a serem tomadas estão na Recomendação n° 
0001/2017 —PJDS/MCP; dando continuidade, deu conhecimento das seguintes 
documentos: Circular CFM n° 289/2016 — COJUR, referente a Decisão 
Administrativa. Cerceamento de Defesa. Violação do contraditório e ampla 
defesa. Ausência de manifestação a respeito de tese a defesa entende ser 
relevante. Orientações; Circular CFM n° 001/2017 - SEGED, que encaminha 
Resoluções CFM ri° 2.148/2016 e 2.149/16, ambas referentes a registros de 
especialidades Médicas; Circular CEM n° 03/2017 — SEGED, que encaminha 
Resoluções CFM n° 2.151/2016, fixa regras e conteúdos para acesso a informação 
no âmbito dos CR.M'S e 2.157/16, aprova previsão orçamentaria do CFM e 
CRM'S, para 2017; A corregedora, Maria das Graças informou que em 
21/03/2017, haverá julgamento de PEP; Finalizando, foram apresentadas as 
Prestações de Contas dos meses de Dezembro de 2016 e janeiro de 2017, que 
após analise e discussões foram aprovadas por unanimidade. Nada mais a tratar, 
eu Rosenilda Rosete de Barros, designada para secretariar, lavro a presente ata 
que vai assinada por mim e pelo presidente. 

Macapá-Ap, 23 de Fevereiro de 2017 

Dr. Dorimar dos Santos Barbosa 	 sete de Barros 
Presidente 
	

Secretária 
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ATA DA REUNIÃO DE PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA DO ESTADO DO AMAPÁ, REALIZADA NO DIA 16.05.2017. 

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às dezenove horas, na 
sala de reunião em seu edificio situado na Av. Feliciano Coelho, 1060— Bairro do 
Trem — Macapá - AP. A reunião foi presidida pelo conselheiro Dorimar dos 
Santos Barbosa, presentes os conselheiros: Paulo Roberto .Balbino, Roberval da 
Silva Menezes, Rosenilda Rosete de Barros, Rosilene Lopes Trindade, 
Christiane Fonseca Gonçalves, Fernando Jorge Alencar Fernandes, Alberto Souza 
Paes, Antônio Sérgio da Silva Carvalho, Valéria Alcântara Smith de Moraes e 
Dirceu Cardoso Lima Sobrinho. Após confirmação de quorum regimental o 
presidente inicia solicitando os processos de prestação de contas; primeiramente 
foi apresentada a prestação de contas do mês de fevereiro, que após análise de 
discussão foi aprovada; em seguida foi analisada a prestação de constas do mês de 
março sendo aprovada por unanimidade. Na sequencia o presidente informa que 
haverá julgamento de PEP no dia 13/06/2016 às 19:00 horas. No mais, deu 
conhecimento à plenária do Oficio CFM n° 3789/2017 — SECIN, que informa 
sobre auditoria contábil e financeira pelo CEM referente ao exercício de 2016 nos 
dias 22 a 26 de maio do corrente, a ser realizada pelos funcionários Sr. Francelio 
Pereira e Marlene Rute Oliveira. Nada mais a tratar, eu Rosenilda Rosete de 
Barros, designada para secretariar, lavro a presente ata que vai assinada por mim e 
pelo presidente. 

Macapá-Ap, 16 de Maio de 2017 

Dr. Dori ar dos Santos Barbosa 	 arrGs 

Presidente 
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ATA DA REUNIÃO DE PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA DO ESTADO DO AMAPÁ, REALIZADA NO DIA 29.08.2017. 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às vinte e 
urna horas, na sala de reunião em seu edifício situado na Av. Feliciano Coelho, 
1060 — Bairro do Trem — Macapá - AP. A reunião foi presidida pelo conselheiro 
Dorimar dos Santos Barbosa, presentes os conselheiros: Paulo Roberto Balbino, 
Roberval da Silva Menezes, Rosenilda Rosete de Barros, Rosilene Lopes 
Trindade, Christiane Fonseca Gonçalves, Fernando Jorge Alencar Fernandes, 
Maria das Graças Creão Salgado, Antônio Sérgio da Silva Carvalho, Valéria 
Alcântara Smith de Moraes e Dirceu Cardoso Lima Sobrinho. Após confirmação 
de quorum regimental o presidente inicia a reunião solicitando os processos de 
prestação de contas dos meses de abril, maio, junho e julho de 2017; 
primeiramente foi apresentada a prestação de contas do mês de abril, que após 
análise e discussão foi aprovada sem emendas; em seguida foi analisada a 
prestação de contas do mês de maio sendo aprovada por unanimidade, após 
analisada a prestação de contas do mês de junho, aprovada por todos e por ultimo 
foi apresentada e analisada a prestação de contas do mês de julho, sendo aprovada 
por unanimidade. Na sequencia o presidente deu conhecimento à plenária da 
Circular CFM n° 158/2017 — DECOR, que determina que o Conselho Regional de 
Medicina instaure Processo Administrativo Disciplinar para apuração de 
responsabilidades por paralisação e ocorrência de prescrição punitiva em 
sindicâncias e processos ético-profissional, assim que a prescrição for decretada. 
A Corregedora Maria das Graças informou que já está providenciando um 
memorando circular aos conselheiros solicitando agilidade dos relatórios em 
sindicâncias e PES'S na iminência de prescrever; informou ainda que o 
julgamento do PEP agendado para o dia 28/09/2017 foi adiado para o dia 
10/10/2017. Nada mais a tratar, eu Rosenilda Rosete de Barros, designada para 
secretariar, lavro a presente ata que vai assinada por mim e pelo presidente. 

Macapá-AP, 29 de Agosto de 2017 
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Secretária 
Dr. Dorimar dos Santos Barbosa 

Presidente 
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ATA DA REUNIÃO DE PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA DO ESTADO DO AMAPÁ, REALIZADA NO DIA 24.10.2017. 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às 
vinte horas, na sala de reunião em seu edifício situado na Av. Feliciano Coelho, 
1060 - Bairro do Trem - Macapá - AP. A reunião foi presidida pelo conselheiro 
Dorimar dos Santos Barbosa, presentes os conselheiros: Paulo Roberto Balbino, 
Roberval da Silva Menezes, Rosenilda Rosete de Barros, Rosilene Lopes 
Trindade, Alberto Souza Paes, Christiane Fonseca Gonçalves, Fernando Jorge 
Alencar Fernandes, Antônio Sérgio da Silva Carvalho, Dirceu Cardoso Lima 
Sobrinho e Olavo Magalhães Picanço Júnior. Após confirmação de quorum 
regimental o presidente inicia a reunião lendo Ofício n° 59/2017 - UNIFAP, que 
apresenta a relação e documentação dos acadêmicos de medicina, turma ano 
2012, que colarão grau em 03/11/2017; deu conhecimento à plenária da Lei n° 
12.871 de 22 de Outubro de 2013. Em seguida, foi colocada para apreciação a 
prestação de contas do mês de agosto/2017, sendo aprovada por todos; logo após 
foi apreciada a prestação de contas do mês de setembro/2017, que após análise foi 
aprovada por unanimidade. Continuando, foi apresentada para aprovação a 
Proposta Orçamentária para o Exercício de 2018, que após lida e discutida foi 
aprovada por todos os presentes. O Dr. Dorimar informou a plenária sobre a 
implantação da Câmara Técnica na Especialidade de Pediatria, composta pelos 
médicos: Rosenilda Rosete de Barros, Rosilene Lopes Trindade, Neida Costa dos 
Santos, Neurene Lameira Vieira Guimarães, Rafael Lopes de Carvalho e 
Fernanda Barros Cruz Alcolumbre, conforme Portaria n° 073 de 06 de Outubro de 
2017.. Nada mais a tratar, eu Rosenilda Rosete de Barros, designada para 
secretariar, lavro a presente ata que vai assinada por mim e pelo presidente. 

Macapá-AP, 24 de Outubro de 2017 
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ATA DA REUNIÃO DE PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA DO ESTADO DO AMAPÁ, REALIZADA NO DIA 19.12.2017. 
Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às vinte 
horas, na sala de reunião em seu edifício situado na Av. Feliciano Coelho, 1060 — 
Bairro do Trem — Macapá - AP. A reunião foi presidida pelo conselheiro Dorimar 
dos Santos Barbosa, presentes os conselheiros: Maria das Graças Creão Salgado, 
Roberval da Silva Menezes, Rosenilda Rosete de Barros, Rosilene Lopes 
Trindade, Alberto Souza Paes, Christiane Fonseca Gonçalves, Fernando Jorge 
Alencar Fernandes, Antônio Sérgio da Silva Carvalho, Dirceu Cardoso Lima 
Sobrinho e Anderson •Walter Costa da Silva. Presente também o Conselheiro 
Suplente Dr. Achiles Eduardo Pontes Campos, convocado para participar desta 
reunião. O presidente deu as boas vindas aos presentes, informando ser a última 
plenária do ano de 2017, e a importância da reunião para deliberação dos assuntos 
em pauta. Iniciou disponibilizando o processo da Prestação de Contas do mês de 
Outubro/2017, que foi apreciada e aprovada por todos. Em seguida foi analisada a 
provada a Prestação de Contas do mês de Novembro/2017, que após análise foi 
aprovada por unanimidade. Continuando, foi lido Parecer Consulta n° 07/2017 — 
ASSEJUR/CRM/AP, referente a Ordem de Serviço n° 02/2017 do Hospital da 
Mulher Mãe Luzia, protocolado em 06/112017, sob n° 932/2017, o qual não foi 
homologado. A seguir, procedeu-se a leitura do relatório da Sindicância n° 
014/2017 pela conselheira sindicante, Maria das Graças Creão Salgado. Na 
sequência, o senhor Presidente franqueou a palavra aos conselheiros, inicialmente 
para esclarecimentos e após para manifestações quanto ao mérito. Inquiriu sobre 
pedido de vistas e/ou diligência; não havendo nenhuma manifestação. O 
Presidente tomou o voto da conselheira relatora de forma oral e integral, com o 
seguinte teor: Votou pela abertura de Processo Ético Profissional, para apurar 
possíveis indícios de infração aos artigos 1°, 6', 18, 21, 32 e 115 do Código de 
Ética Médica (Resolução CEM n° 1931/2009), sendo denunciante Sra. Mayla 
Sema Carvalho da Silva e denunciado Dr. Sergio Augusto dos Anjos Brito — 
CRM/AP 316; votou também pela Interdição Cautelar Parcial do Dr. Sergio 
Augusto dos Anjos Brito — CRM/AP 316, para o exercício da Medicina em 
qualquer área da Clínica Cirúrgica, voto este acompanhado à unanimidade pelos 
demais membros presentes na plenária. O Dr. Dorimar informou que o período de 
recesso será no período de 21/12/1 7 a 15/01/2018, desejando a todos Boas Festas 
e um Ano Novo cheio de paz. Nada mais a tratar, eu Rosenilda Rosete de Barros, 
designada para secretariar, lavro a presente ata que vai assinada por mim e pelo 
presidente. 
Macapá-AP, 19 de Dezembro de 2017 

Dr. DoriSr dos Santos Barbosa 
Presidente 
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