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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 23/09/2013. 

 
Ao vigésimo terceiro 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), 

Alceu Pimentel (ouvidor) 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  

 

Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente que informou o CREMAL nº 

3557/2013, do CFM – DEPCO, que trata de Circular CFM Nº 157/2013 – DEPCO. Posto em discussão, tomado 

conhecimento. 

  

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

CREMAL nº 03551/2013, da ODEBRECHT, solicitando Lista de Médicos do Trabalho. Posto em discussão, 

deliberado pelo indeferimento. 

  

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

CREMAL nº  03545/2013, da SETIN – CFM ( GOETHE RAMOS), trazendo informações sobre inscrição no 

programa Mais Médicos. 

  

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

CREMAL Nº 03544/2013, do PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS  DE FEIRA GRANDE/AL, que trata de solicitação 

de pronunciamento sobre Uso do Viagra. Posto em discussão, deliberado encaminhar o caso à corregedoria 

do CREMAL para agilizar o julgamento da sindicância a respeito. 

  

 

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

CREMAL  Nº 03560/2013, da LIGA ACADÊMICA DE GINECOLOGIA/UFAL, solicitação do Auditório dia 07 e 08 

de Outubro 2013. Posto em discussão, deliberado solicitar esclarecimentos sobre horário do evento. 
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Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente que informou o PROTOCOLO 

CREMAL Nº 03585/2013, da Liga acadêmica de Ginecologia/UFAL, solicitação do Auditório dia  07, 08 e 09 de 

Outubro 2013 (dia 09 é Sábado). Posto em discussão, deliberado pelo indeferimento, por se tratar de dia de 

sábado, onde não há expediente no CREMAL. 

  

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

CREMAL Nº 03125/2013, da MEDICLIN, que trata de questionamento do Dr. Márdano Freitas – CRM 2589, 

sobre a solicitação dos laudos dos exames realizados na clinica pelo IPASEAL. Posto em discussão, deliberado 

pela convocação dos diretores e auditores do IPASEAL para comunicação da infração ao sigilo médico. 

 

O conselheiro Fernando Pedrosa comentou sobre a programação da cerimônia de posse dos novos 

conselheiros do CREMAL. Após, citou os detalhes de homenagem para a semana do Médico, em outubro 

próximo.  Posto em discussão, aprovado por unanimidade. 

  

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

da Presidência, que trata de orçamentos dos Locais para o Treinamento dos Funcionários em Dezembro/2013. 

Posto em discussão, deliberado buscar orçamento em Garanhuns/PE. 

  

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

CREMAL Nº 03612/2013, do CFM, comunicando o Fórum de Telerradiologia do CFM/CBR, dia 04 de outubro, 

em São Paulo. Posto em discussão, deliberado encaminhar o conselheiro Fernando Pedrosa 

  

 

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

CREMAL Nº 03568/2013, da CORREGEDORIA/CREMAL, que demanda que ocorreu com denúncia de médica 

que denuncia uso de seu nome indevidamente pela clínica ULTRIMAGEM, onde foi feita conciliação das partes. 

Acontece que no relatório da conselheiro sindicante foi aceita a conciliação, mas que a corregedoria deu 

andamento no processo com abertura de PEP ex-officio. Ocorre que foram acostados documentos aos autos, 

recentemente, evidenciando continuidade de irregularidades. Posto em discussão, deliberado buscar maiores 

esclarecimentos com a conselheira sindicante, para posterior apreciação. 

 

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

CREMAL Nº 03452/2013, do CFM, que trata do I Simpósio Internacional de Saúde Ocupacional do Médico 

Anestesiologia. Posto em discussão, deliberado encaminhar os conselheiros Fernando Pedrosa e José Gonçalo. 

  

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

CREMAL Nº 03499/2013, do CFM, que trata de Circular  CFM Nº 153/2013 – Tesouraria, solicitando o envio do 

orçamento em prazo máximo de 31 de outubro do corrente ano e envio de informações da cota-parte, por 

email, até o dia 30 de setembro. Posto em discussão, deliberado encaminhar a demanda à tesouraria. 
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Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente que informou o PROTOCOLO 

CREMAL Nº 03504/2013, do CFM  e que trata da Circular CFM Nº 152/2013, que trata de informações sobre 

visto permanente para médicos do MERCOSUL. Posto em discussão, deliberado pela ciência. 

  

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

CREMAL Nº 03503/2013, da CFM, que trata da Circular CFM Nº 156/2013 – SEJUR, informando detalhes do 

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

informou o PROTOCOLO CREMAL Nº 03500/2013, da Assessoria Jurídica – CREMAL, que trata de Ação Civil 

Pública - ACP MÉDICOS MILITARES ( PM/COM/AL), onde o CREMAL reafirma as denúncias feitas da demanda 

inicial. 

  

 

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

CREMAL Nº 03486/2013, do CFM e que trata de esclarecimentos aos conselheiros e presidentes de CRMs 

sobre o programa MAIS MÉDICOS. 

  

 

 

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

CREMAL Nº 03482/2013, do Dr. Guilherme Pitta, que trata de patrocínio para  Passagens e  Hospedagens em 

virtude da realização do III CENDOVASCULAR INTERNACIONAL. Posto em discussão, deliberado pela 

concessão de patrocínio para dois integrantes médicos. 

 

  

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

PROTOCOLO CREMAL nº 03475/2013, da Secretária de Defesa Social – Perícia 

Oficial e que trata de solicitação de Curso de Perícia Securitária. Posto em 

discussão, deliberado consultar o CFM sobre algum conselheiro que tenha domínio 

sobre o assunto, já que em Alagoas não possuímos. 

  

 

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

CREMAL Nº 03469/2013, da SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA, sobre informes das normas que 

regulamentam o setor.  

 

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

CREMAL Nº 03442/2013, da Dra. Meanne Maria Cardoso de Brito Albuquerque, que trata de denúncia de 

contra a médica Ariana Portela Cavalcante Pinto. Posto em discussão, deliberado encaminhar para a análise da 

câmara técnica de psiquiatria para análise dos indícios de patologias psiquiátricas para, posteriormente, 

verificar necessidade de abertura de processo de interdição cautelar de médico, por questão de saúde. Como 

também chamar a médica Ariana Portela, para maiores esclarecimento do fato. 
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Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente que informou o PROTOCOLO 

CREMAL Nº 03443/2013, da SESAU – Superintendência de Atenção a Saúde/Saúde Mental, que trata de 

solicitação de Auditório para o dia 10 de Outubro 2013. Posto em discussão, deliberado pelo deferimento. 

  

 

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

da PREVINE, que trata de orçamento de Exames Geral – Funcionários. Posto em discussão, deliberado adquirir 

três orçamentos, para posterior deliberação. 

 

Após, o conselheiro Fernando Pedrosa que comunicou detalhes da dispensação da médica Ana Marluce Pita, 

em virtude da idade de 70 anos. 

 

 

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

CREMAL Nº 03393/2013, da IV TUTORIAL DE CIRURGIA, que trata de solicitação de Patrocínio para o Evento 

Posto em discussão, deliberado pela aprovação. 

  

 

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

do CREMEPE, que trata de informe de instauração de sindicância EX-OFFICIO em desfavor do médico 

Fernando Medeiros. 

  

 

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

do CREMAL, sobre o PARECER VACINAS DESSENSIBILIZANTES, de lavra o conselheiro Irapuan Barros. Posto em 

discussão, deliberado pelo encaminhamento à sessão plenária. 

 

 

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

da Presidência CREMAL, lembrando aos Chefes de Setores sobre os Horários dos Funcionários  - Hora Extras. 

Posto em discussão, verificada a questão de atraso e descumprimento de pontualidade de alguns funcionários. 

O conselheiro Fernando Pedrosa comentou que houve reunião com os funcionários acerca do problema, foi 

lavrado ata e, a partir de outubro, caso as irregularidades persistam, serão adotadas medidas administrativas. 

 

Após, tomou a palavra o conselheiro Benício Bulhões que citou que os entraves na inscrição de médicos 

estrangeiros, muitos faltando documentação exigida pela legislação e vigor, como também um caso específico 

onde há divergência de nome de um médico em dois nomes distintos. Posto em discussão, deliberado emitir o 

CRM dos médicos que entregaram documentação correta e que, os que ainda tem pendências, encaminhar 

ofício para solicitar sanar as irregularidades. 
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. 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 


