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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 16/05/2016. 

 
Ao décimo sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às 

dezenove horas e vinte 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), Joseane Granja (3º secretário), 

Benício Bulhoes (1º secretário), Irapuan Barros (2º secretário), além do assessor 

jurídico do CREMAL, o Dr. Yves Maia e os médicos convidados membros da 

Comissao de Ética do Hospital Unimed. 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 

a posse da Comissão de Ética do Hospital Unimed Maceió, para a gestão 

16/05/2016 a 30/09/2018. Em seguida, parabenizou os colegas da comissão de 

ética, exemplificando as funções próprias dessa atividade. Após, convidou os 

membros para assinatura de posse da Comissão de Ética do Hospital Unimed: Evani 

Toledo – Presidente; Álvaro Bulhões Vice-presidente; André Falcão – Membro; 

Norma Sueli – Membro; Gilson Nobre – Suplente; Julião Martins – Suplente; Paulo 

Alencar – Suplente e Ronaldson Bernardo – Suplente. Em prosseguimento, tomou a 

palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o Protocolo 

CREMAL nº 2119/2016, que trata de comunicado de concessão de aposentadoria 

por invalidez do médico Rogério Henrique de Medeiros Pacheco. Posto em 

discussão, deliberado pela abertura de processo administrativo para em seguida 

solicitar os prontuários do INSS, para posterior apreciação. Após, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o Protocolo CREMAL nº 

2120/2016, que trata de comunicado de concessão de aposentadoria por invalidez 

do médico Carlson Torres Assumpção. Posto em discussão, deliberado pela 

abertura de processo administrativo para em seguida solicitar os prontuários do 
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INSS, para posterior apreciação. Em prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o Protocolo CREMAL nº 2103/2016, 

que trata da comunicação do CRM-SC acerca de Interdição Cautelar por  6 meses 

ao médico Christian Felix Ortiz, CRM-SC 12094. Posto em discussão, tomada 

ciência. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que 

apresentou o Protocolo CREMAL nº 2080/2016, da Clínica médica e Psicológica de 

Transito que trata de solicitação de esclarecimento acerca da opinião sobre a 

possibilidade da Clínica poder utilizar espaço físico em horário ocioso, para 

atendimento ambulatorial de psiquiatria. Posto em discussão, inicialmente não 

identificado nenhum impedimento ético, desde que haja a mudança do contrato-

social e do cadastro da pessoal física junto ao CREMAL. Em prosseguimento, tomou 

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

CREMAL 1876/2016, que trata de circular CFM 62/2016, solicitação de criação da 

Câmara Técnica de cuidados paliativos. Posto em discussão, tomado ciência. Após, 

tomou a palavra o conselheiro Joseane Granja, que trouxe demanda da Clinica de 

Repouso Dr. José Lopes de Mendonça, cuja dúvida está na solicitação de ter 

habilitado uma hala de um hospital Geral. Posto em discussão, deliberado realizar 

fiscalização para verificar os contratos sociais com atividades médicas distintas, para 

posterior reavaliação. Após, tomou a palavra o conselheiro Joseane Granja, 

questionou prática de alguma clínicas onde médicos de outros estados estão 

laudando resultados de exames de imagem, sem possuir registro de especialidade e 

sem ter, na clínica local, nenhum responsável técnico especialista. Posto em 

discussão, deliberado pela abertura de sindicância. Em seguimento, tomou a palavra 

o conselheiro Joseane Granja, que repassou informes do evento ocorrido no CFM 

com os assessores jurídicos de todos os conselhos de medicina. Em 

prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa que teceu 

comentários acerca do último curso de Arboviroses e Gripes, realizado no último 

sábado, sendo um sucesso de participação. 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 
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presente Ata, que vai por mim assinada e pelo Presidente, após julgá-la de 

conforme. 

 

 

Consº Fernando de Araújo Pedrosa 

Presidente CREMAL 
 
 

Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 

2º Secretário do CREMAL 


