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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 19/09/2016. 

 
Ao décimo nono dia do mês de setembro 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), José Gonçalo (tesoureiro), Irapuan Barros (2º secretário), 

Joseane Granja (3º secretaria) e Benício Bulhoes (1º Secretário). Após, tomou a 

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

presente reunião de diretoria. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando 

Pedrosa, que apresentou o ROTOCOLO CREMAL s/nº, do Dr. José Gonçalo 

(Tesoureiro), que trata de repasse dos informes do seminário Diálogo Público–

Transparência e Boas Práticas nos Conselho de Fiscalização Profissionais. Em 

seguida, destacou os principais temas dicutidos no seminário, dentre eles a Lei de 

Acesso à Informação. Em prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando 

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

CREMAL, que trata da proposta de contratação de empresa que disponibiliza Banco 

de Preços para uso nos processos licitatórios. Posto em discussão, deliberado 

aguardar o parecer da assessoria jurídica do CREMAL, para deliberação da 

diretoria. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL nº 0024/2016, da Gerencia Administrativa-CREMAL, que 

trata de protocolização de pedido de Dispensa de Aviso Prévio da funcionária 

Renata. Posto em discussão, deliberado encaminhar para a assessoria jurídica do 

CREMAL, para posterior deliberação da diretoria. Após, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa citou que, por falha do setor administrativo do 

CREMAL, não houve o desconto das faltas de funcionários do Conselho. Posto em 

discussao, deliberado enviar memorando aos funcionários envolvidos, informando 

que a partir de outubro, tais descontos serão efetivados. Em prosseguimento, tomou 
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a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO 

CREMAL nº  03489/2016, que trata do III Congresso Brasileiro de Medicina Legal e 

Perícias Médicas, nos dias de 02 a 05 de novembro de 2016, acerca de pedido de 

Patrocínio para pagamento do Centro de Convenções de Maceió. Posto em 

discussão, verificada a indisopnibilidade orçamentária para o pagamento do centro 

de convenções, no entanto, aprovado o patrocício de compra de espaço de 

divulgaçao em stant de 6 m2, para assuntos de ética médica, no valor de R$ 

5.000,00. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL nº 03494/2016, da Sra. Cibelly Beserra de Morais, eu trata 

de denúncia contra a Dra. Jussara Melo de Almeida Vieira. Posto em discussão, 

deliberado encaminhar o caso para apreciação da ouvidoria. Em prosseguimento, 

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

CREMAL nº 03536/2016, que trata de demanda do Sr. Adriano Soares da Costa, 

informando retrataçoes acerca de publicaçoes feita em sua página de internet do 

Facebook, a respeito de Dra. Maria Teresa Tenório. Posto em discussão, deliberado 

comunicar a médica que, caso ela deseje, poderá protocolar o pedido de 

DESAGRAVO, conforme critérios da RESOLUÇÃO CFM Nº 1899/2009. Após, 

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

CREMAL nº 03549/2016, que trata de Circular nº 204/2016 – CFM/COJUR , com 

Ofício nº 6600/2016 – MPF/PRDF, que trata das imunuidades dos médicos militares 

acerca das açoes fiscalizatórias dos CRM's. Em prosseguimento, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 

03342/2016, de solicitaçao do Candidato a Prefeito de Maceió – Joao Henrique 

Caldas, que trata de solicitação de encontro com a categoria médica para discussao 

de propostas eleitoral. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº  03319/2016, do Poder Judiciário do 

Trabalho da 19ª Região, que trata do Ofício nº 156/2016, da 6ª vara, que denuncia 

médica pela inobservância de suas atribuiçao de Perícia da Dra. Roberta Fernandes 

Granja. Posto em discussao, deliberado encaminhar para abertura de sindicância. 

Em prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que 
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apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 03363/2016, de lavra do Dr. Fabricio 

Avelino – COOPNEURO, acerca de Comunicado sobre condiçoes de trabalho e 

denunciando secretária de saúde. Posto em discussao, deliberado pela abertura de 

sindicância. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 03398/2016, da Circular CFM nº 198/2016, 

que trata de Informativo Jurídico nº 037/2016 acerca de Decisão judicial Favorável 

contra Optometrista. Posto em discussao, deliberado pelo encaminhamento a 

assessoria jurídica do CREMAL. Após, tomou a palavra o conselheiro Joseane 

Granja, que informa que a vigilancia sanitária de Arapiraca emitiu alvará favorável à 

abertura de consultório de optometristra. Posto em discussao, deliberado 

encaminhar à assessoria jurídica para ingressar com acoes judiciais pertinentes, 

bem como encaminhar os casos ontem tiverem medicos envonvidos (Dra. Cinthia de 

Carla Carvalho Costa, CRM-AL 3645) para abertura de sindicância junto à 

corregedoria. Em prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando 

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 03222/2016, da Circular 

CFM Nº 183/2016 – GABIN, que trata do Acordo Bilateral Firmado entre Brasil e 

Uruguai. Posto em discussao, tomado ciencia. Após, tomou a palavra o conselheiro 

Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 03288/2016, da 

Secretária Executiva de Educação, da Sr. Laura Cristiane de Souza, que trata de 

comunicado da Renovação de Reconhecimento do Curso. Posto em discussao, 

tomado ciencia. Em prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando 

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº  03198/2016, do Hospital 

Geral do Estado, acerca de Comunicação de Relatos ao Ministério Público Estadual. 

Posto em discussao, encaminhado à CODAME, para análise. Após, tomou a palavra 

o conselheiro Joseane Granja, que elogiou os temas e as discussoes ocorridas por 

ocasiao do II Encontro Nacional dos Conselhos de Medicina, que houve na cidade 

de Camppo Grande – MS. Após, tomou a palavra o conselheiro Joseane Granja, que 

exibiu requisiçao da Procuradoria da República , solicitando ao CREMAL 

informaçoes acerca da atual situaçao da interdiçao ética da PAM SALGADINHO, no 

prazo de 10 dias. Informou eu foi feito recentemente nova fiscalizaçao do CREMAL 
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no Pam Salgadinho, o qual leu a íntegra do relatório da médica fiscal do conselho. 

Posto em discussao, aprovado o relatório, com deliberação para encaminhamento 

de resposta à procuradoria federal. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro 

Joseane Granja, que apresentou o consolidado parcial da produtividade da 

CODAME, refente a janeiro a agosto de 2016. Após, tomou a palavra o conselheiro 

Joseane Granja, que solicitou esclarecimentos de circular enviada pelo CFM, acerca 

de recomendaçoes para fiscalizalizaçao de tutores e supervisores do programa Mais 

Médicos. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Joseane Granja, que 

mostrou que a CODAME recebeu fichas clínicas de pacientes da Dra. Andrea Silva 

Baracho, em clínica que hoje não mais funciona. Posto em discussao, deliberado 

convocar a médica, para entregá-la as fichas clínicas de seus pacientes, com 

protocolo de recebimento. 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. 

 

 

Consº Fernando de Araújo Pedrosa 
Presidente CREMAL 

 
Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 

2º Secretário do CREMAL 


