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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO 1 

DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2020. 2 

 3 

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte (26/06/2020), vinte horas e trinta minutos, em 4 

segunda chamada horário regimental, realizou-se a Assembleia Geral do CRM-PB na modalidade online, 5 

por meio da plataforma Google Meet, presidida pelo Presidente Dr. Roberto Magliano de Morais e 6 

secretariada pelo Primeiro Secretário Jocemir Paulino da Silva. Além destes, participaram, os seguintes 7 

Conselheiros: 3) Álvaro Vitorino de Pontes Junior 4) Antônio Henriques de França Neto, 5) Bruno Leandro 8 

de Souza, 6) Dalvélio de Paiva Madruga, 7) Débora Eugênia B. Cavalcanti, 8) Diogo de Medeiros Leite, 9) 9 

Emerson Oliveira de Medeiros, 10) Heraldo Arcela de Carvalho Rocha; 11) João  Alberto Morais Pessoa, 10 

12) João Gonçalves de Medeiros Filho; 13) João Modesto Filho; 14) Klecius Leite Fernandes, 15) Luciana 11 

Cavalcante Trindade, 16) Vladir Delmiro Neves, 17) Walter Fernandes de Azevedo  e 18) Wilberto Silva 12 

Trigueiro.   19) Arlindo Monteiro de Carvalho Junior, 20) Felipe Gurgel de Araújo, 21) Guilherme Muniz 13 

22) Jânio Cipriano Rolim, 23) Francisco Antônio Barbosa de Queiroga, 24) Mário Toscano de Brito Filho 14 

e 25) Philipe Oliveira Alves, totalizando vinte e cinco participantes. Dando início à sessão. O Sr. Presidente 15 

saudou a todos e deu início à sessão relatando a importância desta sessão, esclarecendo que o presente  16 

Relatório de Gestão do exercício de 2019 foi gerado em conformidade com a Lei nº 4.320, de 17 de março 17 

de 1964, que estabelece as normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos 18 

e balanços da Administração Pública Federal, com as decisões normativas do TCU. O Senhor Presidente 19 

explicou a tramitação da prestação de contas que após aprovada em Assembleia Geral é remetida ao 20 

Conselho Federal de Medicina, que recebe um parecer prévio do Controle Interno daquele órgão, vai para 21 

Plenária e uma vez aprovada a prestação de contas, o Conselho Federal emite uma Resolução que fica 22 

disponível no site do CFM; disse ainda que anteriormente  as prestações  de contas  ficavam disponíveis para o 23 

Tribunal de  Contas de União escolher aleatoriamente um Regional, mas com a mudança da legislação, todos os 24 

Conselhos de Medicina terão suas contas auditadas.  Ato contínuo projetou e leu na íntegra o relatório, 25 

destacando os trabalhos desenvolvidos, as metas e os resultados obtidos na Secretaria, Departamento de 26 

Fiscalização, Corregedoria, Ouvidoria, Educação Médica, eventos realizados, participações de audiências, 27 

realização de campanhas  dando ênfase à prestação de contas das despesas e receitas, detalhando as 28 

arrecadações das anuidades, aplicações financeiras; após leitura das considerações finais do relatório, o 29 

Senhor Presidente convidou a Conselheira Débora Eugênia Braga Nóbrega Cavalcanti, Presidente da 30 

Comissão de Tomada de Contas para leitura do parecer relativo à prestação de contas do exercício de dois 31 

mil e dezenove o qual foi pela regularidade dos atos e, também que os procedimentos guardam conformidade 32 

com a legislação; sendo assim, a Comissão foi favorável à aprovação Fez uso da palavra o Sr. Tesoureiro 33 
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Álvaro Vitorino para apresentação da prestação de contas exercício 2019 – Receitas arrecadadas R$ 34 

7,402,621.04 (sete milhões, quatrocentos e dois mil, seiscentos e vinte e um reais e quatro centavos), um 35 

aumento de 8,09% ( oito, nove porcento), comparado ao exercício anterior. Despesas R$ 6.876.562,59 (seis 36 

milhões, oitocentos e setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), um 37 

aumento de 5,44% (cinco, quarenta e quatro por cento) comparando com o exercício anterior. gerando um 38 

superávit de R$ 526,058.45 (quinhentos e vinte seis mil, cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavo); 39 

demonstrou ainda que este Conselho tem uma disponibilidade financeira entre saldo em contas e aplicações 40 

no valor de R$ 2.321.680,41 (dois milhões, trezentos e vinte e um mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta 41 

e um centavos). Em seguida a Presidente da Comissão de Tomada de Contas Dra. Débora Eugênia Braga 42 

Nóbrega Cavalcante convidada para leitura do Parecer da apreciação feita pela Comissão que foi pela 43 

aprovação das Contas. Posto em votação, a prestação de Contas foi aprovada por unanimidade.  Dando 44 

continuidade, O Sr. Apresentou disse que sua meta para 2020 é continuar valorizando a Medicina, o médico 45 

e a saúde da população paraibana. Disse que o ano de 2019 foi difícil, desafiador, porém contou com o apoio 46 

dos Conselheiros, lembrou que nada se consegue sozinho, agradeceu a toda sua equipe, em especial aos 47 

membros da Diretoria. O Sr. Presidente perguntou se havia algum questionamento e, diante da não manifestação 48 

o relatório de gestão e a prestação de contas foram postos em votação e aprovados por unanimidade. Por fim, 49 

parafraseou “O futuro Pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos...” Nada mais havendo a 50 

tratar, deu por encerrada a sessão, e para constar, eu, Jocemir Paulino da Silva, lavrei a apresente ata que 51 

assino junto com o Presidente. 52 

 53 

 54 

Roberto Magliano de Morais      Jocemir Paulino da Silva 55 

           Presidente do CRM PB    Primeiro Secretário do CRM PB 56 


