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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 02/02/2015. 

 
Ao segundo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às dezenove 

horas e dez minutos, em sua sede à rua Sargento Aldo Almeida, nº 90, bairro do 

Pinheiro, em Maceió, Alagoas, na sala Nise da Silveira, fizeram-se presentes os 

seguintes conselheiros diretores assim relacionados: José Gonçalo (tesoureiro), 

Benício Bulhões (1º Secretário), Alceu Piementel (vice-corregedor) e Irapuan Barros, 

além do assessor jurídico do CREMAL, o Dr. Yves Maia. Em seguida, tomou a 

palavra o conselheiro Benício Bulhões, 1º secretário, que citou a necessidade de 

ausência do conselheiro presidente, em virtude comparecimento a evento 

representando o Conselho. Após, citou citou o PROTOCOLO CREMAL nº 

0174/2015, do Sr. Cicero Wellington da Silva, que trata de denúncia contra Dra. Iara 

Albuquerque, a respeito de não acatamento de atestado de médico assistente que 

lhe sugeriu 180 dias de afastamento do trabalho. Posto em discussão, deliberado 

encaminhar para abertura de sindicância. Após, tomou a palavra o conselheiro 

Benício Bulhões, 1º secretário, que citou o PROTOCOLO CREMAL nº 0233/2015, 

do Ofício CFM nº 409/2015 – DEFIS, que trata de informe do Deferimento do Projeto 

de Fiscalização 2015. Posto em discussão, tomada ciência. Em seguida, tomou a 

palavra o conselheiro Benício Bulhões, 1º secretário, que citou o PROTOCOLO 

CREMAL nº 0259/2015, da Assessoria Jurídica do CREMAL, acerca de 

comunicação de ação Judicial de Dra. Ana Marluce Pitta Duarte. Após, tomou a 

palavra o Assessor Jurídico do CREMAL, o Dr. Yves Maia, citando que foi impetrado 

recurso e o processo na justiça do trabalho consta sobrestado aguardando a decisão 

de processo na justiça do trabalho. Após, tomou a palavra o conselheiro Benício 

Bulhões, 1º secretário, que citou o PROTOCOLO CREMAL nº 0231/2015, que trata 

de Circular CFM nº 04/2015 – SEADM, sobre a aprovação da Previsão 

Orçamentaria para 2015. Posto em discussão, tomado ciência. Em seguida, tomou a 

palavra o conselheiro Benício Bulhões, 1º secretário, que citou o PROTOCOLO 
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CREMAL Nº 0377/2015, oriundo de Dr. Fernando Tenório Gameleira, CRM/AL 3004, 

que trata de resposta ao Of. 0018/2015 – PRESID/CREMAL, acerca de prescrição 

de medicações. Após, tomou a palavra o conselheiro Benício Bulhões, 1º secretário, 

que citou o PROTOCOLO CREMAL  Nº  0324/2015, da Sra. Nayara Rafaella 

Holanda Oliveira de Macêdo, que trata de Denúncia acerca de atendimento no 

hospital do interior do estado. Posto em discussão, deliberado pela abertura de 

sindicância. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro Benício Bulhões, 1º 

secretário, que citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 0346/2015, da Secretária 

Especial de Saúde Indígena AL/SE, que trata de solicitação de Auditório. Posto em 

discussão, aprovado por unanimidade. Após, tomou a palavra o conselheiro Benício 

Bulhões, 1º secretário, que citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 004/2015, do 

funcionário Rafael Pinho e Silva, que trata de solicitação de adiantamento da 

primeira parcela do 13°, em virtude de despesas com seu casamento. Posto em 

discussão, o assessor jurídico do CREMAL, o Dr. Yves Maia, informou que não 

existe óbice legal para tal adiantamento. Em seguida, posto em votação e por 

unanimidade, aprovado pela aprovação do adiantamento. Em seguida, tomou a 

palavra o conselheiro Benício Bulhões, 1º secretário, que citou o PROTOCOLO 

CREMAL Nº 0389/2015, oriunda da Sra. Andréa Carvalho Pinho de Miranda, que 

trata de denúncia contra a médica Rosana Sakya Houly, acerca de ultrassonografia 

gestacional que não diagnosticou colo uterino encurtado. Posto em discussão, 

deliberado pela abertura de sindicância. Após, tomou a palavra o conselheiro 

Benício Bulhões, 1º secretário, que citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 0342/2015, 

da Secretária Especial de Saúde Indígena, que trata de solicitação de utilização do 

auditório, no período de 23 a 27/02/2015. Posto em discussão, aprovado por 

unanimidade. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro Benício Bulhões, 1º 

secretário, que citou questões acerca de reportagem investigativa do programa 

FANTÁSTICO, no entanto, que solicitam que haja a fiscalização do CREMAL com 

uso de câmeras da reportagem às escondidas. Posto em discussão, deliberado que 

o CREMAL aprova e se dispõe e a fazer a fiscalização com a equipe de filmagem da 

TV Globo, mas que não seja em “câmera escondida”, mas sim com às claras. Após, 
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tomou a palavra o assessor jurídico do CREMAL que levantou questionamentos 

acerca da anota de CTPS de cargos comissionados no CREMAL. Posto em 

discussão, deliberado levar o questionamento ao CFM acerca do assunto. Após o 

término dessas discussões, o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, declarou 

encerrada esta reunião de diretoria e para constar, eu, Irapuan Medeiros Barros 

Junior, 2º Secretário, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelo 1º 

Secretário, após julgá-la de conforme. 

 

Consº Benício Bulhões de Paula Nunes 

1º Secretário do CREMAL 

 

Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 

2º Secretário do CREMAL 


