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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 17/11/2014. 

 
Ao décimo sétimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às 

dezenove horas e dezenove minutos, em sua sede à rua Sargento Aldo Almeida, 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), Sidney Pinto (3º secretário), Alceu Pimentel (vice-corregedor), 

José Gonçalo (tesoureiro), Alfredo Aurélio (corregedor); e Irapuan Barros (2º 

secretário), além do assessor jurídico do CREMAL, o Dr. Yves Maia. Inicialmente, 

tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa que citou o 

PROTOCOLO CREMAL nº 03775/2014, do Sr. Josivan Souza da Silva, que trata 

acerca de suposta denúncia contra médico. Posto em discussão, deliberado 

encaminhar o caso para a ouvidoria, para obter maiores esclarecimentos do 

demandante. Em prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando 

Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL nº 03734/2014, da Dra. Sheila Raquel 

– Médico do PSF – Jéquia da Praia/AL, que versa sobre denúncia de falta de 

condição de trabalho no hospital local. Posto em discussão, deliberado encaminhar 

fiscalização do CREMAL e informar que a questão do não recebimento de atestado 

médico pelo gestor local, trata-se de questão administrativa e que a demandante 

deve acionar ministério público e justiça do trabalho. Após, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL nº 03758/2014, 

do Departamento de Polícia Federal, que trata de solicitação de providências acerca 

de atestado emito por psicólogo. Posto em discussão, deliberado que, por não se 

tratar de documento médico, deliberado encaminhar resposta à PF, que não se trata 

de alçada do CREMAL. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que 

citou o PROTOCOLO CREMAL nº 03755/2014, da Assessoria Jurídica do CREMAL 

– Dr. Yves  Maia, acerca da decisão de ação judicial sobre a atuação do 

Optometrista, com decisões recusais favoráveis ao CREMAL, mas ainda em trâmite 
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de embargo de declaração. Posto em discussão, tomado ciência e deliberado 

encaminhar cópia da decisão aos oftalmologistas de Alagoas e à Sociedade 

Alagoana de Oftalmologia, bem como, proceder com release de notícia no jornal do 

CREMAL. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que 

citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 03773/2014, da CientíficaLab, que trata de 

informe acerca ausência de médicos em seu corpo de funcionários e dando outras 

informações a esse respeito. Posto em discussão, deliberado encaminhar resposta 

do CREMAL. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que citou o 

PROTOCOLO CREMAL  Nº  0/2014, do Sebrae, que trata de Convite para palestra 

no Hotel Radisson. Posto em discussão, verificado que se trata de data já pretérita, 

portanto, sem interesse do Cremal. Em prosseguimento, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 03694/2014, 

que trata de Circular CFM Nº 200/2014 – SEJUR, acerca de decisão de plenária a 

respeito de Acórdão CADE, recomendando a alguns CRM’s que avalie as 

providências a serem tomadas. Posto em discussão, deliberado pela tomada de 

ciência. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que citou o 

PROTOCOLO CREMAL  s/nº, da Presidência do CREMAL, que trata de proposta de 

realização do fórum das clínicas de tratamento de dependentes químicos, no dia 

01/12/2014, durante a noite, com a presença de representantes do CFM. Em 

seguimento, tomou a palavra o Assessor Jurídico do CREMAL, o Dr. Yves Maia, que 

informou decisão judicial alterando regime trabalhista, destacando os detalhes do 

seu embargo de declaração. Após, tomou a palavra o Assessor Jurídico do 

CREMAL PROTOCOLO CREMAL Nº 0926/2014, da presidência do CREMAL, 

acerca de esclarecimentos sobre pedido de parecer ao Dr. Gonçalo e Dr. Irapuan. 

Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Sidney Pinto, que solicitou pedido de 

parecer ao Assessor Jurídico do CREMAL acerca sobre dúvida de solicitação do 

DETRAN via ofício para que o CREMAL realize fiscalização em clínicas do interior. 

Posto em discussão, a assessoria jurídica do CREMAL, o Dr. Yves Maia, esclareceu 

que o Cremal tem competência para realizar tais fiscalizações. Após, tomou a 

palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL  Nº  
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03804/2014, do poder Judiciário de Alagoas, onde juiz solicita ao CREMAL a 

apuração de informações. Posto em discussão, deliberado convocar o médico 

emissor do atestado, para que emita o atestado conforma as normas estabelecidas 

e, na medida do possível, que preste os esclarecimentos devido ao juízo. Após, 

tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que citou o PROTOCOLO 

CREMAL Nº 03796/2014, do CFM, que trata de Circular CFM Nº 201/2014 – 

SEADM, acerca de mudança do Processo Ético Profissional – PEP. Posto em 

discussão, deliberado encaminhar para a Corregedoria. Após, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL  Nº  

01983/2014, do Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná, que trata de 

cópia de processo administrativo nº 002/2012 – médico Tony Ricardo de Almeida 

Garcia, que trata de interdição ética por problemas psiquiátricos, mas que foi 

arquivado por perda de objeto. Posto em discussão, deliberado arquivar a 

documentação na pasta do referido médico. Após, tomou a palavra o conselheiro 

Fernando Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 01250/2014, do 

Ministério Público Estadual e que trata de solicitação informações sobre o 

procedimento Preliminar nº 75/2013, posto em discussão, encaminhado para 

corregedoria, para análise, apensamento à sindicância, e resposta ao demandante. 

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 


