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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 08/07/2013. 

 
Ao oitavo dia do mês de julho 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), Benício Bulhões (1º Secretário), Alceu Pimentel (ouvidor) e 

Irapuan Barros (2º secretário). Após, o conselheiro presidente apresentou a primeira 

pauta da presente reunião,  

 

 

01) PROTOCOLO CREMAL nº  02256/2013, do Prof. Dr. Willian Veja Hurtado, solicitando ajuda financeira 

para o IV tutorial de Cirurgia Uroginecológica, na disponibilização de passagens aéreas para dois 

palestrantes. Posto em discussão, deliberado aprovado por unanimidade. 

  

 

02) PROTOCOLO CREMAL nº 02255/2013, do Prof. Dr. Willian Veja Hurtado, que solicita que o CREMAL indique 

palestrante para o IV tutorial de Cirurgia Uroginecológica. Posto em discussão, deliberado encaminhar o 

conselheiro Humberto Belmino. 

  

 

03) PROTOCOLO CREMAL nº  0/2013, do Dep. Federal Rubem Bueno, do estado do Paraná, enviando artigo 

publicado no jornal O GLOBO, sobre críticas à importação de médicos estrangeiros. Posto em discussão, 

tomado conhecimento e encaminhado para arquivamento. 

 

 

04) PROTOCOLO CREMAL Nº 002566/2013, da Assessoria de Imprensa da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia/AL, solicitando a Liberação do Auditório. Posto em discussão, deliberado pela aprovação por 

unanimidade, desde que determine a data. 

  

 

05) PROTOCOLO CREMAL  Nº 002559/2013, da Sociedade Alagoana de Pediatria, solicitando de Liberação do 

Auditório. Posto em discussão, deliberado pela aprovação por unanimidade. 
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06) PROTOCOLO CREMAL Nº 002550/2013, da Secretaria Municipal de Saúde – Coordenação de Farmácia e 

Bioquímica, solicitando sesclarecimento 

  

 

07) PROTOCOLO CREMAL Nº 0031/2013, dos funcionários da Tesouraria, que trata de solicitação para 

Treinamento no Curso de Gestão de Cobrança de Tributos. Posto em discussão, indeferido por unanimidade. 

  

 

Após, tomou a palavra o conselheiro José Gonçalo informou que os funcionários da 

tesouraria treinamento sobre cobraças da dívida ativa. 

E seguimento, o conselheiro Benício Bulhõe citou de 24 a 26/10/2013, congresso 

Alagoano de Cardiologia, solicitando apoio financeiro do CREMAL. Posto em 

discussão, verificada a impossibilidade de repasse financeiro direto. 

 

Após, o conselheiro Benício Bulhões citou demanda da presidente da Liga 

Academica de Saúde e Espiritualidade, no dia 02 e 03 de agosto. 

 

Em seguida, o conselheiro Fernando Pedrosa informou resultado de fiscalização no 

município de Coruripe/AL, onde detectou estudantes de medicina da Bolívia que 

estão estagiando no Hospital de Coruripe. Posto em discussão, deliberado 

encaminhar ofício à Secretaria Municipal de Saúde, determinando a suspensão 

imediata, sob pena de abertura de processo ético em desfavor do diretor médico. 

 

Em seguida, a direção médica do hospital do Açúcar solicita auditório para o dia 17 

de julho , para processo seletivo. Posto em discussão, deliberado pela aprovação. 
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Após, o conselheiro Alceu Pimentel citou pedido de Marcos Antônio Albuquerque 

Paes, citando que tem tendinite e bursite, informando que teve procedimento médico 

negado pela Unimed Palmeira dos Índios/AL.  Posto em discusão, deliberado 

encaminhar resposta que o procedimento terapêutico é reconhecido pela CBHPM e 

que a negativa da UNIMED não se trata de alçada deste conselho se pronunciar a 

respeito.  Em seguida, o conselheiro Alceu Pimentel citou problema na 

protocolização de reclamação para a ouvidoria, onde não dá pra identificar os 

detalhes do teor da denúncia, que necessitam estar maiore embasadas. Após, o 

conselheiro Alceu Pimentel reclamou de ter recebido correspondência em 

telegramas fonados com erro de convocação, dizendo que a convocação seria para 

a cidade de Viçosa. Em seguimento, o conselheiro Benício Bulhões comentou 

também acerca de sindicância que não saberam localizar onde se encontra. O 

conselheiro Alceu Pimentel sugeriu que todas as sindicâncias preste a prescrever, 

que sejam direcionadas aos conselheiros diretores, para a conclusão. 

 Após, o conselheiro Alceu Pimentel citou o Protocolo 2153/2013, que trata de 

denúncia de funcionária Celia Castro que machucou o pé esquerdo, tendo uma 

torção, recebendo um atestado supostamente gracioso. Posto em discussão, 

deliberado solicitar da clínica o envio da cópia dos prontuário do paciente, para 

apreciação. 

 

 Após, o conselheiro Alceu Pimentel citou o Protocolo n. 2159/2013, que trata de 

denúncia feita por advogado da Sra. Maria Quitéria da Silva, que reclama da médica  

Angea Maria Casado, CRM 1173, em União dos Palmares. Posto em discussão, 

deliberado encaminhar convocação à médica, para que se pronuncie a respeito. 
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Após, o conselheiro Benício citou demanda de alguns estudantes de medicina que 

reclamaram acerca dos centros acadêmicos de medicina da UFAL e da UNCISAL 

acerca de problemas quanto à sua representatividade, um deles opinando ser contra 

a lei de regulamentação da medicina. 

 

Após, o conselheiro Benício citou que o Conselho Estadual de Segurando emitiu 

resolução para a ida dos médicos militares para atuarem no IML. Posto em 

discussão, deliberado aguardar posição do Conselho Estadual de Saúde. 

 

Em seguimento, o conselheiro Alceu Pimentel sugeriu o CREMAL entrar em contato 

com as universidades e a sociedade em geral, informando que os médicos que virão 

do exterior sem revalidação terão tutores que serão todos eticamente responsáveis 

por quaisquer infrações éticas cometidas. 

 

 

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 


