
 

 
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 29/07/2013. 

 
Ao vigésimo nono dia do mês de julho do ano de dois mil e treze, às dezenove horas 

e onze 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); Alceu Pimentel (ouvidor), Benício 

Bulhões (1º Secretário), José Gonçalo (tesoureiro), Cléber Costa (vice-ouvidor) e 

Irapuan Barros (2º secretário), além do conselheiro Hélvio Chagas. Após, o 

conselheiro presidente apresentou a pauta da presente reunião.  

 

Após, o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, apresentou o PROTOCOLO 

CREMAL nº 02761/2013, da Central de Transplantes de Alagoas, que trata de 

Convite para palestra nos dias 06 e 07/08/2013. Posto em discussão, deliberado 

informar que o presidente do CREMAL estará presente ao evento. Após, o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 

02786/2013, originário dos Médicos do SAMU/Cópia encaminhada ao Secretário 

Estadual de Saúde, que trata de solicitação de equiparação aos vencimentos. Posto 

em discussão, deliberado pela tomada de ciência e arquivamento. Após, o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº  

0/2013, da MEDGRUPO/RJ, que trata de pedido de utilização do Auditório do 

CREMAL. Posto em discussão, sugerido cobrar ônus no valor de 500,00 R$ por dia, 

além do valor do pagamento das horas-extras do vigilante. O conselheiro Alceu 

Pimentel e o conselheiro José Gonçalo externaram opinião contrária, pois o curso irá 

utilizar indevidamente a marca do CREMAL para fins econômicos e isso irá trazer 

um prejuízo político para a imagem do Conselho. Posto em discussão, deliberado 

pelo indeferimento.  Após, o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, apresentou 

o PROTOCOLO CREMAL Nº 0/2013, que trata de demanda enviada ao Email – 
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Presidente, trazendo as fotos das Condições de um Posto de Saúde de Cajueiro. 

Posto em discussão, verificado que tal posto de saúde pertence ao município de 

cajueiro de outro estado da federação, diferente de Alagoas. Após, o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, apresentou o PROTOCOLO CREMAL  Nº 0/2013, do 

CFM, que trata de Circular CFM Nº 129/2013 – SEJUR. Posto em discussão, 

deliberado pelo conhecimento acerca da entrega de prontuários médicos. Após, o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, apresentou o PROTOCOLO CREMAL 

Nº 0/2013, que trata de parecer CREMAL – Comercialização de Vacinas. Posto em 

discussão, deliberado postergar a sua análise para a próxima sessão plenária. Após, 

o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, apresentou o PROTOCOLO CREMAL 

Nº 02715/2013, do CFM, que trata de circular CFM Nº 125/2013-DECCT.  Após, o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, apresentou o PROTOCOLO CREMAL 

Nº 002633/2013, do CFM, que trata de Circular CFM Nº 117/2013 – TESOU – 

MULTA ELEITORAL. Após, o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 02645/2013, do Protocolo CREMAL – 

Jilcimar da Silva, que trata de pedido de esclarecimento. Posto em discussão, 

deliberado encaminhar para análise da corregedoria. Após, o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 02666/2013, da Dra. 

Mônica Amélia Medeiros da Cunha Lima – CRM 2187, que trata de pedido de 

esclarecimentos. Posto em discussão, deliberado oficiar ao prefeito municipal para 

esclarecer os termos da denúncia. Após, o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 02692/2013, do Conselheiro 

Dalton de Araújo Monteiro, que trata de Carta Renúncia. Posto em discussão, 

deliberado pelo acatamento e solicitado a redirecionamento dos processos para 

outros conselheiros. Após, o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, apresentou 

o PROTOCOLO CREMAL Nº 02701/2013, do Sr. Cícero de Almeida Braz, que trata 

de denúncia contra médico. Posto em discussão, deliberado pela abertura de 

sindicância. Após, o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL Nº 0/2013, do Programa de Educação Médica Continuada, 

que trata de Curso de Atenção Básica à Saúde – Atualização. Posto em discussão, 
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deliberado pela aprovação, com início da primeira turma nos dias 16 e 17 de agosto 

de 2013. Após, o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL Nº 02676/2013, do CRM – MG, que trata de processo 

administrativo nº 36/2012 de suspensão cautelar. Posto em discussão, tomado 

ciência. Após, o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL Nº 02653/2013, da AMB, que trata de pedido do banco de 

dados para o CENSO MÉDICO AMB 2013. Posto em discussão, deliberado pelo 

indeferimento de disponibilização ao banco de dados dos médicos. Após, o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, apresentou o PROTOCOLO CREMAL 

Nº 02660/2013, do Yves Maia, que trata de decisão do processo judicial da Tereza 

Elizabeth Galindo. Posto em discussão, deliberado pelo arquivamento. Após, o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, apresentou o PROTOCOLO CREMAL 

Nº 02668/2013, do CFM, que trata da EMENTA – ELEIÇÃO 2013. Em seguimento, o 

conselheiro Fernando Pedrosa comunicou a aposentadoria compulsória da médica 

fiscal a Dra. Ana Marluce. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Alceu 

Pimentel apresentou demanda de uma senhora que veio reclamar que seu marido 

precisa de cirurgia no joelho, cujo justiça já determinou a sua realização pela 

secretaria municipal de saúde e solicita ao CREMAL ajuda a respeito. Posto em 

discussão, verificado que se trata de descumprimento de ordem judicial e que a 

justiça é que deve adotar as medidas cabíveis, mas que o CREMAL irá oficiar às 

Secretariais municipal e estadual de saúde para esclarecerem os fatos. Após, o 

conselheiro Cléber Costa informou que o que está ocorrendo é que os fornecedores 

de materiais cirúrgicos é que estão se recusando a fornecer materiais para a SMS, 

em virtude de débitos, o que vem dificultando o cumprimento de ordens judiciais. 

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 
 

Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 

2º Secretário do CREMAL 


