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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 07/01/2013. 

 
Ao sétimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às dezenove horas e dez 

minutos, em sua sede à rua Fausto Correia Wanderley, 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), Benício 

Bulhões (1º Secretário), José Gonçalo (tesoureiro), Humberto Belmino (corregedor) 

e Irapuan Barros (2º secretário). Após, tomou a palavra o conselheiro presidente que 

apresentou a pauta para a reunião. Após, citou o PROTOCOLO CREMAL nº 3698 

/2012, oriundo do SINMED, que trata de representação contra os médicos citado no 

documento por entender que estes tenham infringido o Código de Ética médica. 

Posto em discussão, deliberado encaminhar para a corregedoria, para abertura de 

sindicância. Em seguimento, citou o PROTOCOLO CREMAL nº 3710/2012 , oriundo 

de Dr. Anderson Acioly Soares- Residente de Clinica médica da HUPA/UFAL, 

solicitando a liberação do Auditório para os dias 15 e 16/02/2013 para realização de 

curso intitulado ECG. Posto em discussão, aprovado por unanimidade. Após, citou o 

PROTOCOLO CREMAL nº3709 /2012, que trata de Oficio CFM nº 6089/2012 

SERPRO, encaminhando para ciência cópia da decisão proferida nos autos do 

Recurso a Sindicância CFM nº 1702/2012 originaria desse CREMAL sob o nº 

51/2010, determinando o desarquivamento da sindicância e a abertura de PEP em 

desfavor do denunciado. Posto em discussão, deliberado encaminhar para a 

corregedoria. Em seguimento, citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 3712 /2012, da 

ABRAMED – Associação Brasileira de Medicina de Emergência, sobre título da “A 

marcha da insensatez na Medicina de Emergência Brasileira”. Posto em discussão, 

tomado ciência. Após, o conselheiro presidente citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 

0018/2013 , que trata da Circular CFM nº 215/2012, a respeito de Resolução CFM nº 

2.004/2012 que normatiza os procedimentos diagnósticos e terapêuticos da pratica 

ortomolecular. Após, citou demanda da médica Nadja de Oliveira Peroba, CRM-AL 
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4367, solicitando novo acordo de renegociação de dívida das anuidades de 2003 a 

2010. Posto em discussão, deliberado enviar para análise da assessoria jurídica.  

Em seguida, o conselheiro Benício Bulhões citou recebimento de ofício da equipe de 

pediatria do hospital Unimed está dando prazo para renegociação de honorários, 

sob risco de desligamento da emergência da UNIMED. Após, o conselheiro Benício 

Bulhões citou que a funcionária Cristiane Carneiro pediu demissão do CREMAL. O 

conselheiro presidente sugeriu que a funcionária Vitória Medeiros assuma as 

funções de gerência até o final de mandato e, para assumir o lugar da assessoria da 

presidência, aproveitar a funcionária temporária Patrícia Valéria, até o final do 

mandato, que ocorrerá em setembro deste ano. Em seguimento, o conselheiro 

presidente citou sua preocupação a respeito das pendências de prestação de contas 

do curso promovido pelo Dr. Guilherme Pitta. Após, o conselheiro presidente sugeriu 

reativar a galeria de fotos dos ex-presidente do CREMAL, para colocação na sala do 

conselheiros, no pavimento térreo. Posto em discussão, aprovado por unanimidade. 

Em seguimento, o conselheiro presidente citou demanda do ministério público a 

respeito de denúncia no manicômio Judicial, solicitando a apresentação de 

funcionário cedido ao CREMAL. Posto em discussão, deliberado encaminhar ofício 

ao ministério público. Após, o conselheiro Humberto Belmino solicitou definição de 

multirão de julgamento do tribunal de ética. Foi sugerida as datas de 23 de fevereiro 

e 23 de março de 2012. 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 


