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RESOLUÇÃO CREMEB Nº 325/2012 
 

CONFERE DIPLOMA HONORÍFICO 
 

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei nº3.268/57, regulamentada pelo Decreto  nº 44.045/58. 
 

Considerando o contido na alínea b do artigo 78 do Regimento Interno do CREMEB que prevê a 
outorga do DIPLOMA HONORÍFICO a médicos regularmente inscritos neste Conselho de fiscalização 
profissional ou personalidade outra que, pela sua atuação em beneficio do CREMEB e da Medicina se 
torne merecedor de seu reconhecimento; 
 
Considerando que a referida honraria deve ser proposta por 50 (cinquenta) médicos regularmente 
inscritos; 
 
Considerando os 50 (cinquenta) anos de vida dedicados ao serviço público, tendo se afastado para 
gozar dos benefícios da aposentadoria sem mácula; 
 
Considerando os relevantes serviços prestados no CESAU -  Centro de Apoio Operacional de Defesa 
da Saúde e GESAU - Grupo de Atuação em Defesa da Saúde do Ministério Público do Estado da Bahia 
- MPE; 
 
Considerando ser a precursora no Ministério Público do Estado da Bahia, da defesa dos direitos do 
cidadão à atenção do Sistema Público de Saúde, universal, gratuito, igualitário, integral e de qualidade; 
Considerando os relevantes serviços prestados às ações de fiscalização do CREMEB em defesa da 
prática ética da Medicina e dos que a exercem com honra e dignidade; 
 
Considerando o quanto decidido em sessão plenária de 25 de setembro de 2012; 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Conceder à DRA. ITANA SANTOS ARAÚJO VIANA, a justa homenagem de outorga do 

DIPLOMA HONORÍFICO. 
 
Art. 2º - Fixar o dia 18/10/2012 para entrega do Diploma Honorífico, por ocasião da sessão solene pública 
do DIA DO MÉDICO. 
 
Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor na data da sua aprovação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
Salvador (Ba), 25 de setembro de 2012. 
 
 
 
 
 
 

Cons. José Abelardo G. de Meneses                                Cons. Jorge R. de Cerqueira e Silva    
               Presidente                                             1º Secretário 
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