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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 02/05/2016. 

 
Ao segundo quinto dia do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, 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: Fernando 

Pedrosa (presidente), Alfredo Aurélio (corregedor), Benício Bulhões (2º secretário), 

Joseane Granja (3º secretário), José Gonçalo (tesoureiro), Irapuan Barros (2º 

secretário), além do assessor jurídico do CREMAL, o Dr. Yves Maia. Após, tomou a 

palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou a pauta da 

presente sessão plenária. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL s/nº 2016, da Presidência do 

CREMAL, que trata da proposta elevar os Valores de Gratificação da Comissão de 

Licitação, Diárias Estaduais e Nacionais, Verbas Indenizatórias e Valores de 

Hora/Aula Educação Médica Continuada. Posto em discussao, deliberado por 

aumentar o valor da indenização da comissão de licitação para R$ 300,00, do 

estagiário de 600,00 e das  horas-aula, nos valores de R$ 200,00 , R$ 225,00 , R$ 

250,00 e R$ 300,00 dependente da titulação do palestrante; além do reajuste da 

verba de indenização do uso de carro-próprio para R$ 1,00 por km rodado. Em 

seguida, tomou a palavra o conselheiro presidente que informou que estará trazendo 

a propostas de aumento do valor da verba indenizatória dos conselheiros; da verba 

do Defensor Dativo. Em prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro Benício 

Bulhões, que trouxe demanda da Sra. Flavia Fernanda Targino Leite, que denuncia 

vários médicos, inclusive Dr. Emmanuel Fortes, Dr. Fernando Gameleira, Dra. Nadja 

Mendonça, além de outros médicos do hospital Portugal Ramalho, sobre suposta 

aposentadoria por invalidez indevida e tortura em hospital psiquiátrico. Posto em 

discussão, deliberado incluir todos os denunciados numa mesma sindicância. Após, 

tomou a palavra o conselheiro corregedor Alfredo Aurélio, que trouxe à discussão o 
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caso do PEP do médico Fernando Antônio Oliveira Bastos, CRM-AL 5211, que é 

revel no processo, já instruído defensor dativo. Após, tomou a palavra o conselheiro 

Benício Bulhões, que apresentou demanda da SMS de Maceió, que reiterou pedido 

de nova fiscalização do PAM Salgadinho, com fito de reinauguração do posto no dia 

16/05/2016. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro Alfredo Aurélio, corregedor, 

que trouxe demanda de Reabilitação, Vanilson Melo. Posto em discussão, 

deliberado encaminhar para apreciaçao em pLenaria. Após, o conselheiro 

corregedor apresentou sindicancia em desfavor dos médicos Dra. Maria das Vitorias 

Canuto e Dr. Emerson Cavalcante Loureiro, que foi deliberado pela abertura de 

PEP. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, 

que apresentou o PROTOCOLO CREMAL s/nº 2016, da Tesouraria do CREMAL, 

que trata da necessidade de Elevar o Suprimento de Fundo  de 300 para 500. Posto 

em discussao, aprovado por unanimidade. Após, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL s/nº 2016, 

da Tesouraria do CREMAL, que trata de pedido de anistia de anuidade,  por 

questoes de doença, da médica Rosa Virginia Cavalcante. Posto em discussao, 

aprovado, com condicionando de que a médica aprensente comprovante de 

beneficio do INSS. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº  01691/2016, de Circular 

CFM Nº 77/2016, que trata de cartilha sobre os Direitos dos Pacientes do SUS, 

ciencia. Posto em discussao, tomado ciência. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO 

CREMAL nº 01774/2016, de Dr. Fernando Tenório Gameleira, que trata de 

documento encaminhado à Ouvidoria do HU. Posto em discussao, deliberado 

agendar reuniao dos médicos envolvidos, com a diretoria do CREMAL, emitindo 

convocaçao para Dr Gonçalo Dorea (ouvidor do HU UFAL) e Fernando Praxedes 

(diretor técnico). Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº  01784/2016, de Circular 

CFM Nº 83/2016, que trata de Modelo Plano de Ação – Acordão TCU 096/16, 

solicitar treinamento do CFM para aprender a preencher. Em seguimento, tomou a 
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palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL Nº 01815/2016, oriundo da Liga Acadêmica de Cirurgia 

Vascular, que trata de solicitação de Utilização do Auditório. Posto em discussao, 

deliberado pelo indeferimento do pedido, devido espaço estar ocupado pela sessao 

plenaria e ser horário alem do regulamentado no funcionamento do CREMAL. Após, 

tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL Nº 01777/2016, de Dra. Elvira Cancio Assumpção, que 

trata de pedido de Desconto de 50% na Anuidade de 2017. Posto em discussao, por 

uninimidade negado o requerimento, por motivo de intempestividade. Em 

seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL s/nº 2016, de Dr. Carlson Torres Assunpção, 

que trata de pedido de Desconto de 50% na Anuidade de 2017. Posto em discussao, 

por unanimidade foi Negado o requerimento, em virtude de sua intempestividade. 

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 

Presidente, após julgá-la de conforme. 
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Presidente CREMAL 
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2º Secretário do CREMAL 


