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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 07/10/2013. 

 
Ao sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às dezenove horas e 

quinze 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), Alfredo 

Aurélio (corregedor), Alceu Pimentel (vice-corregedor), Cléber Costa (vice-ouvidor), 

Sidney Pinto (3º secretário), Edilma Bulhões (ouvidora) 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. Em seguimento, 

tomou a palavra o conselheiro presidente que informou o PROTOCOLO CREMAL nº 

00/2013, da Presidência/CREMAL, que trata da Participação dos Médicos 

Intercambistas no Programa de Educação Médica Continuada do CREMAL. Posto 

em discussão, deliberado por unanimidade permitir a participação desses médicos 

nos cursos de educação médica continuada. Após, a conselheira Edilma 

Albuquerque, ouvidora, apresentou demanda sobre da UNIMED Maceió sobre 

dúvida de até que idade deverá ser atendidos pacientes na pediatria, apresentando 

parecer a respeito. Posto em discussão, deliberado encaminhar o parecer para a 

apreciação em plenária. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente 

que informou o PROTOCOLO CREMAL nº 003262/2013, que trata de Parecer da 

Câmara Técnica de Psiquiatria sobre conduta a tomar em relação a pacientes que 

buscam os serviços de urgência para uso de morfina e seus devidos, com intuito de 

dependência química. Posto em discussão, deliberado encaminhar para análise e 

parecer do conselheiro Alfredo Aurélio. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro presidente que informou o PROTOCOLO CREMAL nº 003731/2013, do 

Programa de Controle do Tabagismo em Alagoas, que trata de solicitação do 

auditório. Posto em discussão, deliberado pela aprovação. Em seguimento, tomou a 
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palavra o conselheiro presidente que informou o PROTOCOLO CREMAL Nº 003728 

/2013, que trata de demanda de Dr. Daniel Lopes de Oliveira – Neurologista, a 

respeito de pedido de esclarecimento acerca de processos de autorização de 

exames complementares pelo sistema CORA da Secretaria municipal de Saúde. 

Posto em discussão, deliberado convocar a diretora médica do CORA para buscar 

maiores esclarecimentos. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente que 

informou o PROTOCOLO CREMAL  Nº  03729 /2013, do Hospital do Açúcar – Work 

Shop para Líderes do Hospital, que trata de solicitação do auditório para o dia 

15/10/2013. Posto em discussão, deliberado pela aprovação. Em prosseguimento, 

tomou a palavra o conselheiro presidente que informou o PROTOCOLO CREMAL 

Nº 003730 /2013, do Hospital do Açúcar – Processo Seletivo Para Enfermagem, que 

trata de solicitação do auditório para o dia 08/10/2013. Posto em discussão, 

deliberado pela aprovação. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro 

presidente que informou o PROTOCOLO CREMAL Nº 003724 /2013, do CFM, que 

trata de Circular CFM Nº 172/2013, comunicando os detalhes da Campanha Dia do 

Médico. Posto em discussão, deliberado pelo encaminhamento à jornalista do 

CREMAL. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente que informou o 

PROTOCOLO CREMAL Nº 003710/2013, do CREMEGO , que trata de Circular  

Informando a nova diretoria do CREMEGO. Posto em discussão, deliberado pelo 

conhecimento. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente que 

informou o PROTOCOLO CREMAL Nº 003670/2013, do Assessor Jurídico do 

CREMAL e que trata de resposta da Justiça Federal, informando a sua declinação 

de Competência sobre o Programa Mais Médicos. Posto em discussão, deliberado 

pelo conhecimento. Após, tomou a palavra o assessor jurídico do CREMAL, o Dr 

Yves Maia, que informou que a liminar a respeito dos médicos militares do IML está 

no tribunal de justiça do Recife, o que será necessário encaminhar o assessor 

jurídico do CREMAL para a cidade do Recife. Posto em discussão, deliberado pela 

aprovação do deslocamento. Após, o conselheiro Yves Maia informou detalhes 

sobre o processo judicial do CADE contra o CREMAL, a respeito de multa que foi 

paga pelo CFM. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente que 
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informou o PROTOCOLO CREMAL Nº 003688 /2013, do CEREST, que trata do I 

Seminário de Saúde Mental e Trabalho. Posto em discussão, deliberado encaminhar 

o conselheiro José Gonçalo. Em prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro 

presidente que informou o PROTOCOLO CREMAL Nº 003697/2013, da SESAU – 

CHEFE DE GABINETE (Dr. Antonio de Pádua), corregedoria Geral de Justiça a 

repeito de suspeita de atestado de óbito falso emitido por médico alagoano. Posto 

em discussão, deliberado pela abertura de sindicância. Em seguimento, tomou a 

palavra o conselheiro presidente que informou o PROTOCOLO CREMAL Nº  

0037/2013, do CFM, que trata da Circular CFM Nº 162/2013 – SEADM, trazendo a 

nova publlicação do novo código de processo ético-profissional. Após, tomou a 

palavra o conselheiro presidente que informou o PROTOCOLO CREMAL Nº 003738 

/2013, da Vigilância Sanitária  do Município de Arapiraca, que trata de resposta ao 

Ofício Encaminhado a Coord. da Vigilância Sanitária (VISA) sobre atendimento 

médico feito por balconista de farmácias no município de Arapiraca/AL. Em 

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

CREMAL Nº 003734 /2013, demanda de Dra. Iolanda F. de Melo, que trata de 

denúncia contra paciente que lhe agrediu verbalmente. Posto em discussão, 

deliberado que tal assunto foge da competência do CREMAL. Em seguimento, 

tomou a palavra o conselheiro presidente que informou o PROTOCOLO CREMAL 

Nº 003651/2013, da Dra. Larisse Frassinete Lins de Araújo – HU, que traz denúncia 

de condições de trabalho no setor de obstetrícia do HU-UFAL. Posto em discussão, 

o conselheiro Alfredo Aurélio opinou que a ouvidoria é importante para trabalhar 

casos de conflitos e que ainda não chegou a ocorrer dano, mas que no caso em tela 

verifica-se que há um risco muito grande e que existem muitos médicos envolvidos 

e, por isso, opina que o gestor deva ser responsabilizado. Após, o conselheiro Alceu 

Pimentel comentou que devemos observar os limites da autonomia de um diretor 

técnico num hospital público como o HU-UFAL. Refeltiu ser politicamente importante 

antes passar pelas etapas de conversa com o diretor técnico, para que o problema 

seja sanado da forma mais rápida possível. Após as discussões, deliberado pela 

convocação do Diretor Técnico da maternidade do HU-UFAL, para debater o caso 
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em reunião de diretoria. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente 

que informou o PROTOCOLO CREMAL Nº 003658/2013, demanda da HIGICLEAN, 

solicitação de listas de Consultórios e Clinicas. Posto em discussão, indeferido por 

unanimidade. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente que 

informou o PROTOCOLO CREMAL Nº 003659/2013, que trata da I Semana de 

Atenção ao Paciente Diabético de Maceió, pedindo que o CREMAL disponibilize fitas 

de glicosímetros. Posto em discussão, deliberado pelo encaminhamento da análise 

da assessoria jurídica do CREMAL. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente 

que informou o PROTOCOLO CREMAL Nº 003661 /2013, da Dra. Renata Simplício 

da Silva Lucena, que trata de pedido de esclarecimento sobre detalhes de cadastro 

médico seu em cadastro de medicamentos especiais. Posto em discussão, 

deliberado encaminhar a demanda para a VISA municipal. Em seguimento, o 

conselheiro Fernando Pedrosa citou projeto do médico Caiafa, a respeito de projeto 

na área de cirurgia vascular. Posto em discussão, deliberado pelo indeferimento. 

Após, tomou a palavra o conselheiro Benício Bulhões que destacou demanda de um 

médico apenado na alínea “a”, pelo CREMAL, o Dr. Aurélio de Souza, CRM-AL 

2640, e que solicita reabilitação. Foi feito parecer de lavra do 1º Secretário, que trata 

da análise do pleito. Em seguida, o conselheiro Benício Bulhões leu a integra do seu 

relatório de requerimento de reabillitação. Posto em discussão, aprovado por 

unanimidade e decidido encaminhar para apreciação em plenária. Em 

prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente que informou a 

publicação do novo código de processo ético profissional. Após, tomou a palavra o 

conselheiro José Gonçalo que comentou ter recebido denúncia de outro médico 

informando que a médica Aurea, questionando se ela não poderia ser interditada. 

Posto em discussão, deliberado que o médico seja orientado a formalizar a denúncia 

no CREMAL, para que possa ser iniciado o processo de interdição cautelar. Em 

seguimento, tomou a palavra o conselheiro Alceu Pimentel comentou acerca da 

necessidade de verba indenizatória para as reuniões de diretoria. Após, tomou a 

palavra o conselheiro Alfredo Aurélio que informou ter reunido os dois funcionários 

da corregedoria e apontou necessidades de readequações daquele setor, bem como 
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a necessidade de contratação de um estagiário em direito. Posto em discussão, 

aprovado por unanimidade. Em seguimento, o conselheiro presidente solicitou ao 

conselheiro corregedor que lhe ajude na escrita de uma proposta de resolução para 

a contratação de estagiários. 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 


