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ATA DA NONGENTÉSIMA NONAGÉSIMA NONA (999ª) SESSÃO 
PLENÁRIA DO CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DE ALAGOAS (CREMAL), REALIZADA NO DIA 08/10/2015, 
EM SUA SEDE À RUA SARGENTO ALDO ALMEIDA, Nº 90, BAIRRO DO 
PINHEIRO, MACEIÓ-AL, ÀS 19:35h. 

 

Ao oitavo dia do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às dezenove horas e 

trinta e cinco minutos, no auditório deste Conselho, em sua sede à rua Sargento Aldo 

Almeida, nº 90, bairro do Pinheiro, em Maceió, Alagoas, fizeram-se presentes os 

conselheiros assinados no livro de presença, participantes da 999ª sessão plenária do corpo 

de conselheiros efetivos e suplentes deste Conselho Regional de Medicina de Alagoas 

(CREMAL). Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que 

informou da realização da Comissão de Honorários na última segunda-feira na sede do 

SINMED, tendo como coordenador o Dr. Guilherme Pitta e com reuniões programadas para 

acontecerem às quartas-feiras, tendo seus representantes mandato de 1 ano. Foi solicitada 

a indicação de 2 (dois) representantes do CREMAL, sendo sugeridos os nomes dos 

conselheiros Irapuan e Edilma, sendo aprovados por unanimidade. Em sequida, o 

prosidente informou do Parecer do CFM sobre o não pagamento de FGTS a funcionários em 

cargo comissionado por ser matéria ainda em discussão e por ainda não ter transitado em 

julgado. Em seguida foi apreciada a indicação da Sociedade de Medicina de Alagoas do 

nome do Dr. Fernando Gomes para a função de conselheiro suplente neste CREMAL, 

formando com a conseheira Márcia Pinto a outra indicação daquela Sociedade de Medicina 

neste CREMAL. Após isso, foram dados informes acerca da Semana do Médico Alagoano, 

com abertura no dia 13/10 no Auditório do CREMAL com palestra sobre o rio São Francisco 

a cargo do Prefeito João Alves, da cidade de Aracajú-SE, seguindo no dia 15/10, na sede do 

CREMAL, com “noite cultural” às 19h00, o “baile do médico” previsto para às 22h00 do dia 

16/10 no Jaraguá Tênis Clube. Haverá ainda Jantar na cidade de Arapiraca no dia 21/10, 

organizado pelo SINMED e o churrasco na AMAD no dia 24/10 às 12h00. Em seguida, foi 

lida carta de renúncia do conselheiro Fabrício Avelino ao cargo de conselheiro deste 

CREMAL, sendo acatada pelos presentes. O presidente informou ainda convite do Conselho 
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Regional do Amazonas ao conselheiro Péricles para realizar palestra no evento “Jubileu de 

Ouro” em comemoração aos 50 anos da Faculdade de Medicina do Amazonas no dia 

03/12/2015, além de convite do CFM para o referido conselheiro fazer parte da Comissão de 

Humanidades do CFM. O Conselheiro Karlysson questionou como fazer banco de dados 

nacional com dados acerca de denúncias de assédio sexual por parte de médicos, sendo 

considerado dado relevante, preocupante, porém de difícil execução em virtude da 

legislação vigente, sendo discutida a importância das condenações públicas nos casos de 

cupabilidade. O mesmo conselheiro trouxe reinvidicação da abertura da Delegacia do 

CREMAL em Arapiraca. O Presidente falou sobre regularização da antiga sede do CREMAL 

para venda e possível realização de reinvindicação. Outra possibilidade seria a doação de 

terreno para a construção da futura sede. O Dr. Fernando Gomes convidou a todos para 

visita ao Museu da Medicina na Sociedade de Medicina de Alagoas, sendo considerado com 

um acervo dos mais interessantes do país. O presidente sugeriu a realização de Sessão 

Plenária naquela Sociedade de Medicina como forma de estimular tal visita. Após o término 

dessas discussões, o conselheiro presidente, Fernando de Araújo Pedrosa, declarou 

encerrada esta Sessão Plenária e, para constar, eu, Benicio Luiz Bulhões Barros Paula 

Nunes, 1º Secretário, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelo Presidente, 

após julgá-la de conforme. 

 

Consº Fernando de Araújo Pedrosa 

Presidente do CREMAL 

 

Consº Benicio Luiz Bulhões Barros Paula Nunes 

1º Secretário do CREMAL 


