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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 03/06/2013. 

 
Ao terceiro dia do mês de junho 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), José 

Gonçalo (tesoureiro), Humberto Belmino (corregedor); Cléber Costa (conselheiro); 

Irapuan Barros (2º secretário) e Yves Maia, assessor jurídico do CREMAL. Após, o 

conselheiro presidente apresentou a pauta da presente reunião. Em seguida, citou o  

 

    Em seguida, tomou a palavra o conselheiro Alceu Pimentel que trata de demanda 

atestado sobre José Barreto, que fez questionamentos acerca da aposição de 

diagnóstico e CID em atestado médico, que informações, prova de identidade em 

atestado. Vem solicitar novo esclarecimentos sobre 

Paciente que foi encaminhada pelo Ministério Público, portadora de um projétil de 

arma de fogo alojada em pescoço e que os médicos lhe dizem que não há indicação 

de tratamento cirúrgico. O caso foi encaminhado para a análise da Câmara Técnica 

do CREMAL para pronunciamento sobre o assunto ou, caso identificada e tratar de 

uma área da odontologia, informar da impossibilidade do CREMAL emitir de juízo de 

valor a respeito. 

Em seguimento, o conselheiro Presidente informou encaminhamentos da denúncia 

de advogado do Dr. Claudemir Libardi a respeito de representação contra a 

conselheira Márcia Rebelo, acerca de conteúdo de relatório de sindicância. 

Apresentou parecer da Assessoria Jurídica do CREMAL, acerca do assunto, 

concluindo pelo indeferimento liminar do acolhimento da denúncia. Posto em 

discussão, deliberado pelo acolhimento integral do parecer da Assessoria Jurídica 
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do CREMAL e, portanto, pelo indeferimento liminar do acolhimento da presente 

denúncia. 

01) PROTOCOLO CREMAL nº 02049/2013 , que trata de documento da Associação dos Diplomados da Escola 

Superior de Guerra – Delegacia em Alagoas, sobre oferta de vagas, para o Curso de Especialização em 

Política e Estratégia. Posto em discussão, deliberado pelo agradecimento do convite, mas da 

impossibilidade de participação do CREMAL. 

  

 

02) PROTOCOLO CREMAL nº 02058/2013, de origem do CFM, que trata de informação sobre o IV Fórum Nacional 

de Cooperativismo Médico. Posto em discussão, deliberado pelo encaminhamento do Conselheiro Cléber 

Barros. 

  

 

Após, o conselheiro José Gonçalo solicitou, à diretoria, a autorização para dar inicio aos procedimentos da 

Cobrança da Dívida Ativa 2013 (referente às Anuidades de 2009 a 2012 em débito). Posto em discussão, 

deliberado pela aprovação por unanimidade. 

  

 

04) PROTOCOLO CREMAL Nº 02041/2013, do escritório de advocacia do Dr. Delson Lyra e Advogados, que 

trata de procuração da senhora Maria do Socorro da Silva pedindo a abertura de PEP  sobre falta de acesso 

ao prontuário de paciente falecido. Posto em discussão, deliberado pelo indeferimento do pedido, EME 

virtude de falta de previsão ética para fazê-lo. 

  

 

05) PROTOCOLO CREMAL  Nº 02131/2013, da Secretária Municipal de Saúde, solicitando a Liberação do 

Auditório. Posto em discussão, deliberado pela aprovação. 

  

 

06) PROTOCOLO CREMAL Nº 02132/2013, de origem do CFM, que trata do Despacho SJ 191/2013, sobre 

inscrição de médicos recém-formados acerca da ausência da emissão da certidão de colação de grau. 

  

 

07) PROTOCOLO CREMAL Nº 02139/2013, do Diretório Acadêmico 2 de Maio – UNCISAL, solicitação  a que o 

CREMAL disponibilize transporte para evento de 19 a 22/10/2013, para transporte de estudante para o 

Congresso de Educação Médica. Posto em discussão, deliberado inicialmente fazer cotação de três orçamentos 

de ônibus de empresa privada, para posterior conclusão. 

  

 

08) PROTOCOLO CREMAL Nº 02146/2013, da empresa Gestão Saúde Cursos, solicitação da Liberação do 

Auditório, para o Dia 15 e 16 de Junho 2013. Posto em discussão, deliberado pelo indeferimento. 

  

 



 

 
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 

09) PROTOCOLO CREMAL Nº 02148/2013, de origem do CFM, que trata de Circular CFM Nº 98/2013, acerca 

da mudança da sistemática da prestação de contas dos conselho de medicina. Posto em discussão, deliberado 

pelo encaminhamento à tesouraria, para análise. 

  

 

10) PROTOCOLOS CREMAL Nº 02101/2013, Nº 02102/2013, 02103/2013, Nº 02104/2013, 02105/2013, 

02106/2013 e 02108/2013, todos de origem do CFM, que trata de interpretação da Resolução nº 1993/12; do 

Despacho SEJUR Nº 132/2013 – Referência: Expediente CFM Nº 2802/2013; da Nota Técnica de Expediente nº 

019/2013 – SEJUR – Expediente nº 1834/2013; de Dúvida Prazo Desincompatibilização para correr ao Pleito 

Eleitoral. Art. 82; de Dúvida Certidões Negativas. Inscrições em Outros Regionais; de Nota Técnica de 

Expediente nº 015/2013, do SEJUR – Expediente: 2334/2013 e DESPACHO SEJUR Nº 152/2013 

 

 

17) PROTOCOLO CREMAL Nº 02111/2013 , da Comissão de Formatura – Curso de Fonoaudiologia – UNCISAL 

2013, que trata de solicitação da Liberação do Auditório – Colação de Grau – 180 Pessoas. Posto em discussão, 

deliberado pelo indeferimento. 

  

 

18) PROTOCOLO CREMAL Nº 02112/2013,que trata do Ofício CFM 4933/2013 – PRESID, com sugestão para 

Comemoração dos 110 Anos do  Nascimento do Dr. Arthur Ramos. Posto em discussão,  

  

 

19) PROTOCOLO CREMAL Nº 02120/2013, que trata de Ministério Público do Estado de Alagoas, em 

Resposta ao Ofício CREMAL 0277/2013 – PRESID/PEC Nº 37. Posto em discussão, deliberado pelo 

conhecimento.  

  

 

20) PROTOCOLO CREMAL Nº  02107/2013, do CFM, a cerca de dúvida de Certidão Justiça Eleitoral, que trata 

de despacho SEJUR Nº 58/2013. Posto em discussão, deliberado pelo conhecimento. 

  

 

21) PROTOCOLO CREMAL Nº 02099/2013, do CFM, que trata de despacho CFM Nº  457/2012. Posto em 

discussão, deliberado pelo conhecimento. 

  

 

22) PROTOCOLO CREMAL Nº 02098/2013, do CFM, que trata de despacho nº 173/2013 – Expediente nº 

3872/2013. Posto em discussão, deliberado pelo conhecimento. 

  

 

 

23) PROTOCOLO CREMAL Nº 02091/2013, da Saúde Indígena – MS, que trata de solicitação da Liberação do 

Auditório. Posto em discussão, deliberado pelo indeferimento. 
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24) PROTOCOLO CREMAL Nº 02074/2013, que trata da Comissão de Formatura De Medicina da UNCISAL, 

solicitando a liberação do Auditório. Posto em discussão, deliberado pela aprovação. 

  

 

25) PROTOCOLO CREMAL Nº 02071/2013, que trata de solicitação do Centro de Integração Empresa- Escola, 

que trata de solicitação da Liberação do Auditório. Posto em discussão, deliberado pelo indeferimento. 

  

 

26) PROTOCOLO CREMAL Nº 02100/2013, do CFM, que trata de resposta às dúvidas Relativas à Resolução 

CFM Nº 1993/2012. Posto em discussão, deliberado pelo conhecimento. 

 

Após, tomou a palavra o conselheiro Alceu Pimentel que solicitou ao Presidente a 

ajuda na composição dos nomes de membros de câmara técnica do CREMAL. 

 

Em seguida, o conselheiro Alceu Pimentel citou demanda do Dr. Marcelo Constant, 

que solicita pronunciamento do CREMAL acerca de informe técnico de exames no 

pré-natal e programa de proteção à gestante. Posto em discussão, deliberado pelo 

pedido de análise da Câmara técnica do CREMAL. 

 

Após, o conselheiro Alceu Pimentel citou demanda da senhora Girlente dos Santos 

Tavares, informando que foi subemtida à cirurgia, denunciando o médico Everaldo 

Mascarenhas Barbosa. Posto em discussão, deliberado pelo encaminhamento à 

Corregedoria. 

 

Em seguimento, o conselheiro Alceu Pimentel citou a necessidade de emissão de 

parecer a respeito da demanda do Sr. Delano Henrique, que trata de dúvida sobre 

atestados médicos e formuários solicitados pelo paciente. Posto em discussão, 

deliberado pelo encaminhamento ao conselheiro Irapuan Barros, para emissão de 

parecer. 
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Após, o conselheiro Alceu Pimentel citou demanda sobre HIV/AIDS para emissão de 

parecer. Posto em discussão, deliebrado encaminhado ao conselheiro Fernando 

Pedrosa, para confecção de parecer. 

 

Em seguida, o conselheiro Fernando Pedrosa citou reunião ocorrida com  

 

 

 

 

 

 

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 


