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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA DO CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA POSSE DO 
VICE-PRESIDENTE COMO PRESIDENTE, EM FUNÇÃO DA RENUNCIA 
DO PRESIDENTE. 

Ás dezenove horas do dia treze de junho do ano de dois mil e dezoito, na sede do 
CRM-AP, sito a Avenida Feliciano Coelho, 1060 — Bairro do Trem, nesta cidade 
de Macapá, Estado do Amapá, reuniram-se os Conselheiros do CRM-AP, sob a 
presidência do Conselheiro Paulo Roberto Balbino, estando presentes os 
seguintes Conselheiros (as): Maria das Graças Creão Salgado, Roberval da 
Silva Menezes, Rosenilda Rosete de Barros, Rosilene Lopes Trindade, 
Christiane Fonseca Gonçalves, Fernando Jorge Alencar Fernandes, Antônio 
Sergio da Silva Carvalho, Alberto Souza Paes, Valéria Alcantara Smith 
Moraes e Dirceu Cardoso Lima Sobrinho. O Presidente iniciou a reunião e 
anunciou que em função da desincompatilização da Presidência do CRM-AP, do 
Conselheiro Dorimar dos Santos Barbosa, através de requerimento datado de 30 
de maio de 2018, protocolado neste CRM-AP em 06/06/2018, conforme Protocolo 
n° 614/2018, já comunicado em reunião ordinária de plenária do dia 04/06/2018, 
faz-se necessário a posse na presidência do CRM-AP do Vice-Presidente, 
Conselheiro Paulo Roberto Balbino. Em vista dessa modificação, a diretoria do 
CRM-AP fica composta desta forma: Presidente - Paulo Roberto Balbino; Vice-
Presidente — Cargo Vago; la Secretária - Rosenilda Rosete de Barros; 2" 
Secretária - Rosilene Lopes Trindade; 10  Tesoureiro — Roberval da Silva 
Menezes; 2° Tesoureiro — Domingos Sávio de Souza Guerreiro. Sendo desta 
forma, homologada pela plenária. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
encerrada às vinte horas e dez minutos, esta ata vai assinada por mim e pelo 
Presidente da Sessão. 

Macapá-AP, 13 de junho de 2018. 
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riristiane Panos 
CASAMENTOS - NASCIMENTOS - ÓBITOS - AUTENTICAÇÕES - RECONHECIMENTO DE 

FIRMA - PROCURAÇÕES ESCRITURAS - REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé, que foi arquivado integralmente neste 20 Oficio de Notas e Anexos "Cristiane Passos", a ATA DE 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA, PARA POSSE DO VICE-
PRESIDENTE COMO PRESIDENTE, EM FUNÇÃO DA RENUNCIA DO 
PRESIDENTE do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, realizada no dia 13.06.2018, sob o n°. 22126, do Livro 134-B de Registro de Títulos e Documentos, devidamente protocolado às 16h22min do dia 20/06/2018, sob o n°. 22126 do Livro 17-B. 

O referido é verdade e dou fé. 

Macapá/AP, 21 de Junho de 2018. 

(13e( Maria Cristiana da Silva (Passos 
Ta 6eild e Oficia( 

Rua Santos Dumont n°2723 - Buritizal -CEP: 68900-450 - Telefones: (96)242.4000/4003 Fax:(96) 3084-0356 CN 	02.618.351/0001-96 



CRM-AP 
.CONSN FF0 in WONAI DI MI URINA 00 s FADO Do AMAVA 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA DO CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAPÁ, REALIZADA NO 
DIA 17.04.2018. 

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às vinte horas, na 
sala de reunião em seu edificio situado na Av. Feliciano Coelho, 1060— Bairro do 
Trem — Macapá — AP, houve reunião de plenária 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, 
Antônio Sérgio da Silva Carvalho, Alberto Souza Paes, Valéria Alcântara Smith 
de Moraes e Dirceu Cardoso Lima Sobrinho. Após confin-nacão de quorum 
regimental o presidente inicia a reunião dando conheôimento aos conselheiros 
presentes sobre a Resolução CFM n° 2.161/2017, que dispõe sobre as instruções 
para a eleição dos membros titulares e suplentes dos Conselhos Regionais de 
Medicina — Gestão 2018-2023, e sobre a necessidade de informações preliminares 
e de deliberações de competência do CRM. O presidente informou que o edital 
das eleições será publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Dia em 
25/04/2018, bem como, será publicado no site do Conselho, para conhecimento 
de todos. A eleição não será eletrônica. Foi decidido nos termos do artigo 12 da 
referida resolução, que a eleição do CRM/AP ocorrerá de forma mista, que 
compreende a ação simultânea do processo presencial e por correspondência, a 
ser realizada no dia 07/08/2018 das 08:00h às 20:00h. Os médicos podem votar 
por correspondência de todos os municípios do Estado do Amapá, onde houver 
serviço postal, pois os votos só terão validade se contiver a chancela dos Correios; 
o CRM contará com 01 (uma) urna para a recepção de votos por correspondência 
e 01 (uma) urna para voto presencial, disponibilizadas no prédio do Conselho, sito 
a Avenida Feliciano Coelho, 1060 — Bairro do Trem. Em seguida, nos termos do 
artigo 7° da resolução em tela, houve a indicação dos membros da Comissão 
Eleitoral, que será nomeada através de portaria e composta pelos seguintes 
médicos: DRA. GISELE GHAMMACH1 — Presidente, DRA. MARIA 
RAIMUNDA BANHA PICANÇO DE SOUZA — Secretária, DR. FIERALDO 
RODRIGUES RIBEIRO — Secretário. Dando continuidade, o Dr. Dorimar deu 
conhecimento à plenária sobre a Circular CFM n° 60/2018 — DECCT, referente ao 
XIII Encontro Nacional das Entidades Médicas (ENEM), que será realizado nos 
dias 29 e 30 de maio de 2018. Em seguida foram apresentados os processos de 
prestação de contas dos meses de dezembro de 2017, Janeiro e Fevereiro de 2018; 
primeiramente foi apresentada a prestação de contas do mês de dezembro/2017, 
que após análise e discussão foi aprovada sem emendas; em seguida foi analisada y/  
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a prestação de contas do mês de janeiro/2018, sendo aprovada por unanimidade e 
por ultimo foi apresentada e analisada a prestação de contas do mês de 
fevereiro/2018, sendo aprovada por todos os presentes. Finalmente foi colocado 
para aprovação o índice de reajuste de salários e gratificações dos funcionários do 
CRM/AP no valor de 1,97%, correspondente ao mesmo índice de reajuste das 
anuidades. 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, 17 de Abril de 2018 

Dr. UáVmar dos Santos Barbosa 	 Roerhlda Rosete de aros 
Presidente 	 Secretária 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAPÁ, 
REALIZADA NO DIA 04.06.2018. 

Aos quatro e dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezenove 
horas, na sala de reunião em seu edifício situado na Av. Feliciano Coelho, 1060 — 
Bairro do Trem — Macapá — AP, houve reunião de plenária presidida pelo 
conselheiro Dorimar dos Santos Barbosa, presentes os conselheiros: Paulo 
Roberto Balbino, Maria das Graças Creão Salgado, Roberval da Silva Menezes, 
Rosenilda Rosete de Barros, Rosilene Lopes Trindade, Christiane Fonseca 
Gonçalves, Fernando Jorge Alencar Fernandes, Antônio Sérgio da Silva Carvalho 
e Alberto Souza Paes; presente também a conselheira suplente Maira Tiyomi 
Sacata Tongu Nazima, convocada para esta reunião. Após confirmação de 
quórum regimental o presidente inicia a sessão, agradecendo a presença de todos 
e a seguir informa do Work Shop dos egressos das faculdades de medicina, dito 
Exame de Proficiências que será nacionalizado pelo sistema CFM/CRM's, para 
os formandos de 2019 valendo pra 2020; Comunica ainda da formação do 
cirurgião oncológico quando a residência médica será de 03 anos. Comunicação 
do treinamento de 03 funcionários para o processo eleitoral; do pedido dos 
funcionários para autorização do conselho assumir o pagamento de 70% de um 
plano de saúde, incluindo os familiares; entre as propostas surgiram de solicitar o 
parecer do CONJUR/CFM sobre o pleito, outras que não está previsto no 
orçamento deste ano, que somos hipossuficientes, temos muita inadimplência; ao 
final será solicitado o parecer da assessoria jurídica do CFM. Solicitação de 
cancelamento de débitos dos falecidos: Dr. Gilson Ubiratan Rocha, José Gibosn 
dos Santos e Patricia do Carmo Barcelos, que é aprovado pelos presentes; Pedido 
de cancelamento do registro da clínica Marluce Salomão, sendo homologado por 
todos; nos informes Dra. Graça relatou o sucesso do I Congresso de Medicina da 
AMAP/CRM, dos contatos feitos com médicos de renomado conhecimento 
técnico de várias áreas de especialidade. O presidente, Dr. Dorimar dos Santos 
Barbosa informa da sua desincompatibilização a partir do dia 06/06/2018 do 
CRM/AP, bem como, que em igual data está requerendo licença do cargo de 
Conselheiro Federal junto ao CFM, como representante do CRM/AP, cujo 
mandato é até outubro de 2019, requerendo por isso as comunicações de estilo ao 
CFM, sobre os pedidos do comunicante, desincompatibilização da presidente do 
CRM/AP e licença do cargo de Suplente de Conselheiro Federal para concorrer a 
cargo eletivo como suplente de senador da república e passa a presidência do 
CRIVI/AP ao Vice Presidente, Dr. Paulo Roberto Balbino. A seguir, foi 
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apresentada a Prestação de Contas do mês de março de 2018, que após análise e 
discussão foi aprovada pela plenária. Em seguida, foi apresentada a Prestação de 
Contas do mês de abril de 2018, que após análise e discussão foi aprovada pela 
plenária. Finalmente, foi apresentada a Prestação de Contas do mês de maio de 
2018, que após análise e discussão foi aprovada por todos. Nada mais a tratar, eu 
Maria das Graças Creão Salgado, designada para secretariar, lavro a presente ata 
que vai assinada por mim e pelo presidente. 

Macapá-AP, 04 de Junho de 2018 
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAPÁ, 
REALIZADA NO DIA 20.09.2018. 

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, 
na sala de reunião em seu edificio situado na Av. Feliciano Coelho, 1060— Bairro 
do Trem — Macapá — AP, houve reunião de plenária presidida pelo conselheiro 
Paulo Roberto Balbino, presentes os conselheiros: Maria das Graças Creão 
Salgado, Roberval da Silva Menezes, Rosenilda Rosete de Barros, Rosilene 
Lopes Trindade, Christiane Fonseca Gonçalves, Fernando Jorge Alencar 
Fernandes, Antônio Sérgio da Silva Carvalho, Valéria Alcântara Smith de 
Moraes, Alberto Souza Paes e Dirceu Cardoso Lima Sobrinho. Após confirmação 
de quorum regimental o presidente inicia a sessão, agradecendo a presença de 
todos, informando que no dia 01/10/2018 as 08:00 horas, haverá a posse do novo 
Corpo de Conselheiros, para a gestão 2018/2023, agradecendo o empenho de 
todos que contribuíram para andamento dos trabalhos conselhais nessa gestão. O 
presidente informou que no dia da posse estará passando as mão do representante 
da chapa vencedora todos os relatórios setoriais do Conselho. Que o principal 
motivo desta reunião é para apresentar o Orçamento do exercício de 2019, sendo 
apresentado pela Comissão de Tomada de Contas, que ao final das discussões e 
análises foi aprovado por todos. Em seguida, foi apresentada a Prestação de 
Contas do mês de junho de 2018, que após análise e discussão foi aprovada pela 
plenária. Apresentada também a Prestação de Contas do mês de julho de 2018, 
que após análise e discussão foi aprovada por todos e finalmente a Prestação de 
Contas do mês de agosto, sendo aprovada por unanimidade. Nada mais a tratar, eu 
Maria das Graças Creão Salgado, designada para secretariar, lavro a presente ata 
que vai assinada por mim e pelo presidente. 

Macapá-AP, 20 de Setembro de 2018 

mo 	 Maria das raças Creão Salgado 
Presidente 	 Secretaria 
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