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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 14/01/2013. 

 
Ao décimo quarto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às dezenove 

horas e cinco 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), Alceu Pimentel (ouvidor), 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, conselheiro presidente citou o PROTOCOLO CREMAL nº 3505/2012, 

que trata de denúncia enviado pela Secretaria Estadual da Fazenda, informando que 

um de seu servidores que está em licenciamento médico, encontra-se realizando 

várias viagens internacionais e, supostamente, não mais incapaz, com suspeita de 

falta perícia. Posto em discussão, deliberado encaminhar para abertura de 

sindicância. Após, citou o PROTOCOLO CREMAL nº 0126/201 2, de origem da 

FAMED /UFAL, informando o nome do 1º Colocado do Curso de Medicina da UFAL 

– Rafael Pires de Sá Valeriano, no dia 17 de janeiro. Posto em discussão, deliberado 

encaminhar o conselheiro Humberto Belmino. Em seguimento, citou PROTOCOLO 

CREMAL nº 0117 /2013, oriundo do SINMED, solicitando a relação dos Médicos 

Inscritos nos anos 2011, 2012 e 2013, para envio de Cobrança de Imposto Sindical, 

em CD. Posto em discussão, deliberado informar ao sindicato para que envie as 

correspondências e que o CREMAL procederá com as postagens, no entanto, sem 

fornecer os dados ao SINMED. Após, citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 092/2013, 

que trata de email recebido pelo site do CREMAL, que versa sobre denúncia de que 

existem estudantes de medicina de faculdades bolivianas que estão fazendo 

atendimento em UBS de Arapiraca e no Hospital N. S. do Bom Conselho em 

Arapiraca. Posto em discussão, verificado que já consta sindicância em curso na 

corregedoria do CREMAL versando sobre o mesmo assunto. Após, citou o 
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PROTOCOLO CREMAL  Nº 0131/2013, de origem do Conselho Federal de Medicina 

– CFM, que trata da prestação de Contas dos Projetos de Educação Médica 

Continuada e Fiscalização 2013. Após, citou convite para a Audiência Pública sobre 

aspectos constitucionais e legais da EBSERH, em 15/01/2013, no auditório do HU. 

Em seguimento, citou convite do Dr. Guillherme Pita, para a participação do 

CREMAL no II CENDO VASCULAR – HOTEL RADISSON, de 28/02 a 02/03/2013, 

com espaço para dois temas para uso de CREMAL. Posto em discussão, deliberado 

encaminhar o conselheiro Humberto Belmino. Após, o conselheiro presidente citou 

informe sobre o encontro Nacional dos CRM´s em Belém. Em seguida, o conselheiro 

presidente citou o programa do Curso de pé Diabético, aprovado até o módulo de 

Arapiraca/AL, teve acrescido Coruripe 27 e 28/02, em União dos Palmares 27 e 28 

de março. Posto em discussão, deliberado pela prorrogação do projeto de educação 

continuada em pé diabético. Após, o conselheiro presidente apresentou o projeto de 

fiscalização para o ano de 2013. Ficou programado o Fórum de Fiscalização nos dia 

14 de março em Viçosa, com câmara de sindicância no dia 13.  Palmeira 18 de abril, 

dia 17 câmara de Sindicância. E dia 23 de maio em São Miguel dos Campos. Em 

seguimento, o conselheiro presidente apresentou publicidade de Dr. Marcos 

Cavalcante,sobre tabela de preços de procedimentos médicos de reprodução 

assistida. Posto em discussão, deliberado para envio à coordenadora de 

fiscalização.   Após, citou denúncia sobre denúncia de prática de   Felipe Souza 

médico da empresa Clínica Pró-Imagem . Posto em discussão, deliberado para 

encaminhamento à coordenadoria de Fiscalização. Em seguimento, o conselheiro 

presidente citou denuncia do suposto médico Guido Palomino, destacando que está 

enviando toda documentação para Polícia Civil. Pediatras do Hospital UNIMED 

estão demissionários, que estão aguardando até o dia 31 de março para resolução 

do problema. Posto em discussão, oficiado à UNIMED a respeito do problema e 

colocando o CREMAL à disposição de medicação neste conflito. Após, tomou a 

palavra o conselheiro Alceu Pimentel informou que o conselheiro federal Albertino 

esteve no CREMAL para ajudar na implantação do novo sistema, que trata dos 

processos-consultas, inclusive da ouvidoria, destacando que o documento do 
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Assessor Jurídico do CREMAL não deve ser chamado de parecer, mas sim de Nota-

Técnica, qual pode ser acatada ou não pelo conselheiro designado para dar um 

determinado parecer. O conselheiro Alceu Pimentel solicitou ao presidente e ao 1. 

Secretário que disponibilize o funcionário Jailson por um tempo mais intensivo na 

ouvidoria, para poder dar andamento à implantação do sistema. Em seguimento, o 

conselheiro Benício Bulhões destacou os problemas acerca com determinados 

funcionários, informando que a Sra. Cristiane Carneiro  pediu demissão de sua 

função de gerente administrativa. Posto em discussão, deliberado disponibilizar o 

funcionário Jailson no mês de fevereiro e tentar reintroduzir a funcionária Lourdlines 

na recepção. Em seguimento, o conselheiro José Gonçalo destacou que o saldo de 

2012 para 2013 foi de pouco mais de 406 mil. Após, o conselheiro Corregedor citou 

demanda decorrente do PEP de denunciante Karine, contra os peritos médicos do 

IFAL, que está pedindo uma cópia da gravação da sessão de julgamento. Posto em 

discussão, deliberado disponibilizar apenas a degravação escrita do áudio do 

julgamento. Após, o conselheiro presidente citou que esse ano inicia o processo 

eleitoral dos conselhos de medicina. No período de 06 a 17 de junho ocorrerá a 

abertura de chapas e nos dias 05, 06 e 07 de agosto. 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 
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