
 

 
Rua Fausto Correia Wanderley, 90, Pinheiro 

CEP: 57055-540 – Maceió/AL 

Fone: (82) 3036-3800 e Fax: (82) 3338-3030 
www.cremal.org.br 

E-mail: faleconosco@crmal.org.br 

ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 25/02/2013. 

 
Ao vigésimo quinto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às dezenove 

horas e vinte 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: Emmanuel Fortes (vive-

presidente), Fernando Pedrosa (presidente), Benício Bulhões (1º Secretário), José 

Gonçalo (tesoureiro), Humberto Belmino (corregedor) e Irapuan Barros (2º 

secretário). Após, o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, citou demanda 

oriunda da Diretoria de Vigilância em Saúde, informando aumento do número de 

declarações de óbito incorretamente preenchidas, solicitado ao CREMAL que efetue 

orientação educativa a respeito. Ponsto em discussão, deliberado pela aprovação, 

onde o CREMAL sugere capacitações a cada dois meses. A seguir, o conselheiro 

presidente apresentou o cronograma da eleições dos Conselhos de Medicina. Posto 

em discussão, deliberado encaminhar o cronograma para o email dos conselheiros 

diretores. Após, o conselheiro presidente apresentou menção de elogio ao 

Conselheiro Gerson Odilon, feito por médico participante de curso de Preenchimento 

de Declaração de Óbito, no município de União dos Palmares. Posto em disucussão, 

deliberado pela publicização na revista do CREMAL. Em seguimento, o conselheiro 

presidente citou o PROTOCOLO CREMAL nº 0907 /2013, do Sr. Hélcio Borges, da 

empresa FISICURSOS, informando inscrição na Pós Graduação de Medicina do 

Esporte em Maceió e solicitando apoio do CREMAL. Posto em discussão, deliberado 

pelo indeferimento. Após, o conselheiro presidente citou o PROTOCOLO CREMAL 

nº 0908/2013, da médica Marta Vasconcelos/Faculdade de Medicina,  informando 

sobre o Projeto do Curso de Ginecologia/2013. Posto em discussão, deliberado pela 

solicitação de adequação do programa para priorizar os cursos no interior do estado, 

com aprovação da diretoria. Em seguimento, citou o PROTOCOLO CREMAL nº 

0580/2013, do Dr. Guilherme Pitta – AMB, que trata de Projeto do Curso de Pé 
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Diabético 2013. Posto em discussão, aprovado por unanimidade. Após, citou o 

PROTOCOLO CREMAL Nº 0796/2013, do médico Laércio Tenório Ribeiro, que trata 

das Datas do Curso de Gastroenterologia. Em seguimento, citou o PROTOCOLO 

CREMAL  Nº 0768/2013, onde o médico Hugo Cabral Tenório, solicitando a 

utilização do Endereço do CREMAL como sede da Seccional da Sociedade 

Brasileira de Perícias Médicas. Posto em discussão, indeferido. O conselheiro 

Emmanuel Fortes lembrou ao presidente para verificar a situação de comodato com 

a SOBRAMES e a Academia Alagoana de Medicina, acerca do espaço no CREMAL, 

para fins de renovação. Após, o conselheiro citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 

0742/2013, do COREN, que trata de Ofício 013/2013 – GAB –PRESIDÊNCIA, 

informando sobre a decisão da denúncia formulada contra a Enfª. Nyvia Melo de 

Alencar, concluindo pelo arquivamento da sindicância. Em seguimento, citou o 

PROTOCOLO CREMAL Nº 0818/2013, da Liga Acadêmica de Dermatologia e 

Cirurgia Dermatológica – UNCISAL, solicitação do Auditório nos dias 19 e 20 de 

Março 2013. Posto em discussão, deliberado pela aprovação sem ônus. Após 

verificados os pontos pendentes da pauta anteriores, dentre eles a 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, deliberado acelar sindicância que trata do tema, 

bem como verificar se há necessidade de realizar fiscalização local; Agendar evento 

com todos os secretários de saúde para Janeiro/2013, para apresentação do 

CREMAL e orientações (discutido na última plenária); Processo eleitoral dos 

conselhos de medicina, ainda pendente. Após, o conselheiro presidente apresentou 

pedido da conelheira Kristhyna Regis para participação de evento do CFM em 

Belém/PA. Posto em discussão, deliberado pelo indeferimento, devido já ao número 

de cinco conselheiros do CREMAL. Em seguimento, o conselheiro Humberto 

Belmino apresentou demanda da Associação Alagoana de Ginecologia, solicitando 

apoio do CREMAL para o Simposio de Ginecologia e Obstetricia, nos 25 a 27 de 

abril de 2013, na disponiblização de três passagens aéreas para palestrantes e a 

reserva do auditório. Posto em discussão, aprovado por unanimidade. Após, o 
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conselheiro presidente informou que ainda está aguardando a confirmação do 

conselheiro federal Gerson Zafalon, para discussão de parecer de disponibilidade 

obstétrica. Em seguimento, o conselheiro Emmanuel Fortes passou informes a 

respeito de resolução que irá ser publicada e que trata de inscrição primária sem 

documento ainda emitidos pelas faculdades de medicina. Após, comentou acerca de 

resoluções sobre medicina do esporte e que versa sobre o trabalho dos médico que 

atuam nos diversos esportes. Posto em discussão, o conselheiro Benício Bulhões 

destacou dificuldades acerca da aplicação prática do que propõe a resolução. 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 

 
 
 
 


