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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 21/01/2013. 

 
Ao vigésimo primeiro 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), José Gonçalo (tesoureiro), Alceu Pimentel (ouvidor) e Irapuan Barros 

(2º secretário). Após, tomou a palavra o conselheiro presidente que apresentou a 

pauta para a reunião. Em seguida, o conselheiro Fernando Pedrosa citou detalhes 

de reunião tida com o Secretário Municipal de Saúde de Maceió. Posto em 

discussão, deliberado encaminhar fiscalização ao hospital Alerta Médico, por motivo 

de denúncias de falta de condições éticas de trabalho. Em seguimento, o 

conselheiro presidente informou que recebeu comunicado de agressão de médica 

na maternidade Santa Mônica e, diante disto, estará oficiando à Polícia Militar que 

adote as providências para garantir a presença de policial militar 24h no plantão da 

Santa Mônica. Após, citou que ainda persistem as denúncias de que os planos de 

saúde não mantém plantão de obstetrícia. Posto em discussão, deliberado 

encaminhar comunicado do fato à ANS, PROCON, Ministério Público e demais 

entidades de defesa dos direitos da população. Em seguimento, o conselheiro 

presidente citou informes sobre o encontro de tecnologia da informação que ocorreu 

no CFM. Após, aprosentou proposta de sistema de normatização de T.I. no CFM. 

Destacou que já foram emitidas cerca de 54 mil carteiras de CRM digital. Citou que 

os CRM devem criar opção de acessos aos serviços através dos sites dos 

Conselhos através do uso do certificado digital, implantação de portal de 

assinaturas, implantação da carteira de conselheiros, fábrica de software. Em 

seguimento, tomou a palavra o conselheiro Alceu Pimentel que apresentou parecer 

da Câmara de Psiquiatria, solicitando que seja designado conselheiro para 

confecção de parecer. Após, o conselheiro José Gonçalo apresentou dúvida a 
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respeito de sindicância ex-officio para investigação de possível irregularidade de 

atestado médico. Em seguimento, o conselheiro Benício Bulhões apresentou 

encaminhamento do expediente do SINMED/AL informando que os cirurgiões do 

HGE e UE estão demissionários. Em seguida, citou demanda do médico Renato 

Tadeu Justino Ribeiro que solicita esclarecimentos acerca de residência de clínica 

médica. Posto em discussão, deliberado entrar em contato com o médico para 

buscar maiores esclarecimentos. Após, o conselheiro presidente apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL nº 0225 /2013, oriundo da Santa Casa de Misericórdia de 

São Miguel dos Campos, solicitando a Liberação do Auditório para Reunião com 

Equipe Médica dessa Instituição. Posto em discussão, deliberado pela liberação com 

ônus parcial da hora-extra do vigilante após as 21h. Em seguimento, o conselheiro 

presidente solicitou aos conselheiros a ajuda ao funcionário Diran, que está interno 

em hospital Santa Casa, em virtude de pós-operatório de neoplasia. Após, o 

conselheiro presidente citou o PROTOCOLO CREMAL nº 0186/2013, que trata do 

Circular CFM Nº 07/2013 e versa sobre o fornecimento de Dados a Indústrias 

Farmacêuticas. Em seguimento, o conselheiro presidente citou o PROTOCOLO 

CREMAL nº 03558/2012 – Ouvidoria de Hubirajara Rudso – Referente a Atestado 

Falso – Dr. Antônio Bento, que solicita resolver demanda da Ouvidoria sobre 

atestado Médico Falso/Boletim de Ocorrência. Após, analisados os itens pendentes 

das pautas anteriores: a) Agendar evento com todos os secretários de saúde para 

Janeiro/2013, para apresentação do CREMAL e orientações (discutido na última 

plenária). Posto em discussao, verificado que está ainda pendente; b) Denúncia da 

diretora técnica da maternidade Santa Mônica a respeito do funcionamento precário 

da maternidade. Posto em discussao, verificado que está resolvido a parte referente 

ao CREMAL; c) Denúncia de presença de buracos na escala médica do mini-

prontossocorro Noélia Lessa e de falta de condições de trabalho. Posto em 

discussao, deliberdo Oficiar à Secretária de Estado da Saúde, para no prazo de 30 

dias consertar os problemas, sobre pena de interdição ética. Enviar cópia ao 

ministério publico estadual e à comissão de direitos humanos da OAB-AL, bem 

como abertura de sindicância em desfavor do diretor técnico e da médica 
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plantonista, em virtude dos problemas encontrados. O conselheiro Alceu Pimentel 

sugeriu fazer dossiê e denunciar no ministério público e na imprensa. Esperar o final 

da greve dos médicos, para posterior deliberação; d) Verificar a situação do 

processo de interdição cautelar dos médicos Djacy e Adjafre. Posto em discussao, 

deliberdo Avaliar relatório de interdição cautelar na próxima plenária. Comunicar ao 

médico Djacy que ele ter direito que o seu assistente técnico analise o laudo pericial 

já realizado pelo CREMAL. Verificar processo do médico Adjafre; e) Digitalização 

dos processos da corregedoria. Posto em discussao, deliberdo aguardar resolução 

de problema do funcionamento do scanner. Em seguida agilizar a conclusão dos 

trabalhos e solicitar ao corregedor para que já proceda com a entrega dos novos 

processos de 2012 aos conselheiros, em pendrive; f) Confecção de armário para 

suporte do desfibrilador automático. Posto em discussao, deliberdo aguardar 

informações da gerente administrativa; g) Verificar questão de notificação dos planos 

de saúde a respeito da assistência obstétrica de urgência/emergência em Alagoas 

(assunto levantado durante plenária aberta com os médicos ginecologistas). Posto 

em discussao, deliberdo notificar diretores técnicos dos planos de saúde. Dar 

prosseguimento com nova notificação com abertura de prazo para adequação do 

atendimento, oficiando à ANS e ao Ministério Público. Caso não haja solução dos 

problemas no prazo estipulado, dar entrada em ação judicial civil pública; h) Verificar 

ação judicial do CRM-RN, a respeito de acão civil pública contra o governo do 

estado. Posto em discussao, verificado estar já resolvido e que SINMED/AL já 

entrou na justiça; i) Confecção de resolução CREMAL a respeito de gratificação para 

os integrantes da comissão permanente de licitação. Posto em discussao, deliberdo 

analisar parecer favorável do Assessor Jurídico, portanto, aguardando confecção de 

resolução; j) Elaborar resolução CREMAL a respeito de honorários de pagamentos 

para o defensor dativo. Posto em discussao, verificado já resolvido; k) Elaborar 

Resolução sobre o valor da hora-aula a ser paga nos cursos de educação 

continuada do CREMAL. Posto em discussao, deliberdo aguardar confecção de 

minuta conforme mesmo valor de hora-aula da FIOCRUZ; l) Oficiar UNIMED a 

respeito da inconformidade do uso de CRM e os RQE nos carimbos médicos da 
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instituição. Posto em discussao, verificado que está ainda pendente; m) O 

conselheiro Benício Bulhões solicitou orientação a respeito de funcionária, reiteradas 

vezes, que não vem cumprindo seu horário de trabalho. Posto em discussao, 

veridicado que já está resolvido; n) O conselheiro Alceu Pimentel solicitou ao 

presidente que verifique o nome de médicos para a restruturação da câmara técnica 

de Hematologia. Posto em discussao, verificado que está ainda pendente; o) 

Contrato com a telefonia móvel da TIM. Posto em discussao, deliberado marcar 

Pregão Eletrônico agendando dia 30/01/2013; p) Recuperação mecânica e acústica 

dos 26 painéis que formam as duas divisórias do Auditório do CREMAL, no valor 

total de 24.320,00 R$. Posto em discussao, deliberado Aguardar abertura de 

Licitação; q) Problema da classificação funcional de “contínuo” do funcionário Aldo. 

Posto em discussao, deliberado aguardar procedimento administrativo interno. 

Localizar ata da diretoria da época de 2003 para 2004 que foi aprovada a ascensão 

funcional; r) Denúncia de falso médico Guido Palomino Huamar de usando suposto 

CRM 17926 e se dizendo especialista em Oftalmologia, além de estar atuando em 

Coruripe e no bairro de Jatiúca. Posto em discussao, deliberado aguardar ação 

conjunta com a polícia civil (deic). Ainda pendente; s) Consertar as inconformidades 

de destinação dos efluentes da caixa de gordura. Posto em discussao, deliberado 

colocar válvula de retenção; t) Serviços de conservação de estrutura física das 

paredes do prédio do CREMAL e o serviços de reparos. Posto em discussao, 

deliberado aguardar a conclusão do projeto arquitetonico, para posteriormente 

deliberar efetuar licitação; u) Conselheiro Alceu Pimentel sugeriu a realização de 

Fórum para os CONSELHEIROS, a respeito de ética, para esclarecimentos sobre as 

infrações éticas mais comumente identificadas por este CREMAL. Posto em 

discussao, deliberado retirar da pauta. 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. 
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Consº Fernando de Araújo Pedrosa 

Presidente CREMAL 
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2º Secretário do CREMAL 

 
 
 
 


