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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 15/07/2013. 

 
Ao décimo quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e treze, às dezenove horas 

e oito 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), Emmanuel Fortes (vice-presidente), Benício Bulhões (1º Secretário), 

José Gonçalo (tesoureiro) e Irapuan Barros (2º secretário), além do Assessor 

Jurídico do CREMAL, o Dr. Yves Maia. Após, o conselheiro presidente apresentou a 

pauta da presente reunião.  

 

 

PROTOCOLO CREMAL nº 0/2013, do CFM, que trata de Circular CFM Nº 119/2013, 

citando limitações de publicidade de especialidade. 

  

PROTOCOLO CREMAL nº 02481/2013, que trata de documento enviado ao SITE 

do CREMAL - FALE CONOSCO, que trata de Denúncia de exercício ilegal da 

medicina. Posto em discussão, verificado a escassez de informações, foi tentado 

contato telefônico com a denunciante, mas a mesma informou telefone inválido. 

Diante do exposto, definido pelo arquivamento. 

  

PROTOCOLO CREMAL nº  02626/2013, do Hospital Escola Dr. Helvio Auto – 

UNCISAL, que trata de informação sobre a desativação de Leitos no HEHA para o 

tratamento de paciente com SIDA. Posto em discussão, deliberado entrar em 

contato com a diretora técnica do Hospital, para buscar maiores esclarecimentos e 

verificar posterior deliberação do CREMAL. 

  

PROTOCOLO CREMAL Nº 002603/2013, do gabinete do Secretário Municipal de 

Saúde de Maceió, que se trata do envio de cópias de Relatórios das Auditorias, nos 

Meses de Fevereiro, Março e Abril de 2013, nas maternidades que atendem 

gestantes do SUS em Maceió. 

  



 

 
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 

PROTOCOLO CREMAL  Nº 0/2013, que se trata de proposta deIDOI2 

INTELIGÊNCIA – João Pessoa/PB, que trata de Material Jornalístico/CREMAL. 

Posto em discussão, deliberado informar que o CREMAL não tem interesse no 

serviço. 

 

 

Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa e que citou 

reunião com os estudantes de medicina bolivianos que foram flagrados em estágio 

de medicina no hospital de Coruripe/AL, destacando que os mesmos foram 

reiterados sobre a proibição de tais práticas. 

 

Após, tomou a palavra o conselheiro Emmanuel Fortes, destacando as discussões 

que estão sendo travadas no âmbito nacional acerca das atuais proposituras do 

governo federal em relação à categoria médica. 

 

Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Benício Bulhões que relatou recente 

incidência no mini-prontossocorro Noélia Lessa acerca de agressão e ameaça 

contra médica plantonista. Posto em discussão, deliberado aguardar posicionamento 

da Secretaria de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Presidente CREMAL 
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2º Secretário do CREMAL 


