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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 09/09/2013. 

 
Ao nono dia do mês de setembro 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), Benício Bulhões (1º secretário), José Gonçalo (tesoureiro), Humberto 

Belmino (corregedor) e Irapuan Barros (2º secretário). Após, o conselheiro 

presidente apresentou a pauta da presente reunião.  

Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente que informou o 

PROTOCOLO CREMAL nº 03378/2013, do CFM, que trata de Campanha de 

Escalpelamento. Posto em discussão, verificada a possibilidade de escalpelamento 

nos municípios à margem do Rio São Francisco. Deliberado dar publicidade à 

campanha. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, que citou o 

PROTOCOLO CREMAL nº 03377/2013, do CFM, que trata de proposta de 

Resolução sobre exercício de especialidade de alta complexidade (neurocirurgia, 

radiologia intervencionista, cardiocirurgia, hemodinâmica, dentro outras). Posto em 

discussão, deliberado encaminhar opinião ao CFM das fragilidades jurídicas da 

resolução e da possibilidade de fragmentação dentro da corporação. Após, tomou a 

palavra o conselheiro presidente, que citou o PROTOCOLO CREMAL nº  

03372/2013, do CRM-MG, convidando para participar da Inauguração da nova sede 

do CRM-MG. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, que citou o 

PROTOCOLO CREMAL Nº 03362/2013, do CFM, que trata de DESPACHO SJ 

355/2013, versando sobre detalhes de inscrição de médicos estrangeiros do 

programa MAIS MÉDICOS. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, que 

citou o PROTOCOLO CREMAL  Nº 03355/2013, do Poder Judiciário de Alagoas, 

que trata de Banco de Peritos, Tradutores e Interpretes do Poder Judiciário de 

Alagoas. Posto em discusão, deliberado por dar divulgação. Após, tomou a palavra o 
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conselheiro presidente, que citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 03351/2013, Circular 

CFM Nº 149/2013, que trata de informações sobre modificações no Código de 

Processo Ético-Profissional – CPEP.  Posto em discussão, deliberado solicitar a 

vinda do CFM para prestar esclarecimentos ao CREMAL. Após, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, que citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 03350/2013, Circular  

CFM Nº 148/2013, I Fórum de Telerradiologia do CFM/CBR, no dia 04/10/2013, em 

Brasília. Posto em discussão, deliberado indicar o conselheiro Fernando Pedrosa. 

Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, que citou o PROTOCOLO CREMAL 

Nº 000041/2013, demanda da funcionária Renata Brandão Oliveira, da Comissão de 

Licitação, que trata de solicitação de Curso de “Dispensa e Inexigibilidade de 

Licitação”. Posto em discussão, deliberado que não há disponibilidade orçamentária 

para tal e, diante disso, tendo seu pedido indeferido.  

 

Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, que citou o PROTOCOLO CREMAL 

Nº 03308/2013, do CFM – Setor de Controle Interno, que trata de Auditória 

Operacional 

  

 

Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, que citou o PROTOCOLO CREMAL 

Nº 0/2013, da Assessoria Jurídica, que trata de Despacho ACP CREMAL X UNIÃO, 

sobre o programa MAIS MÉDICOS, concluindo encaminhando para outra vara 

federal. 

 

Em seguida, tomou a palavra o conselheiro presidente, que citou matéria em jornal, 

onde médica se intitula especialista em medicina ortomolecular, a Dra. Isabela Lins. 

Posto em discussão, deliberado pelo encaminhamento à corregedoria para abertura 

de sindicância. 
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Após, o conselheiro Benício Bulhões citou comunicado da OAB-AL informando que o 

advogado Felipe Pimentel Asmar foi julgado e apenado em advertência, em virtude 

de práticas antiéticas contra o CREMAL. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro 

José Gonçalo, que apresentou resumo da reunião de tesoureiros do CFM, 

informando o valor da anuidade de 561,R$ para o próximo exercício de 2014, com 

desconto totalizando o pagamento de 533,00R$ até o final de janeiro e de 544,00R$ 

até o final de fevereiro. Destacou os critérios de devedor e de inadiplente quanto à 

anuidade. Após, o conselheiro Benício Bulhões citou demanda de uma senhora 

reclamando que a médica Maria Irene Alves Monteiros 

Após, o conselheiro Benício Bulhões citou demanda de Dr. Sergio Toledo, que 

solicita esclarecimentos de conduta da UNIMED em questão de reenbolso de 

valores a pacientes atendidos de forma particular. 

 

 

 

 

 

 

 

. 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 
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Presidente CREMAL 
 

Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 

2º Secretário do CREMAL 


