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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 13/04/2015. 

 
Ao décimo terceiro dia do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às 

dezenove horas, 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), José Gonçalo (tesoureiro), Benício Bulhões (1º Secretário), Alceu 

Pimentel (vice-corregedor) e Irapuan Barros (2º secretário). Após, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou o PROTOCOLO 

CREMAL s/nº, da Presidência do CREMAL, a respeito de pedido de reunião com a 

diretoria do CREMAL com o vice Presidente da OAB/AL. Fizeram-se presentes os 

representando da OAB-AL, João, Flavio, Jaime Canuto e Marcel, que trouxeram 

algumas interpelações acerca de opiniões conflitantes nas perícias médicas, tais 

como decisões pericias conflitantes, laudos pericias com supeitas de recursos do 

tipo copiar-colar sem critérios e gerando laudos pericias praticamente idênticos para 

vários pacientes diferentes, erros de fixação das datas, além de solicitar ao 

CREMAL a ajuda na sensibilização de médicos para comporem o corpo de peritos 

da justiça federal. Posto em discussão, tomou a palavra o conselheiro Irapuan 

Barros que destacou detalhes dos aspectos médicos periciais que permeiam o 

reconhecimento de incapacidade laborativa, particularmente no benefícios de 

incapacidade laboral, que envolvem análises médicas. Em seguida, tomou a palavra 

o conselheiro Alceu Pimentel que destacou as discussões que o CREMAL já travou 

junto à OAB e à vara federal em Alagoas, a respeito de orientações de emissão de 

atestados médicos. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa 

que solicitou aos representantes da OAB que oficializem registros no CREMAL, em 

denúncia, nos casos que tiverem suspeição de irregularidades nos laudos periciais, 

para que o CREMAL possa analisar o mérito de cada caso. Sugeriu ainda a 

realização de um seminário acerca de aspecto técnicos e jurídicos em perícia 
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médica, direcionados para médicos que atuam em serviço de pericia, com convite 

também a advogados que atuam nesta seara. Findas essas discussões, os 

representante da OAB se retiraram e a reunião de diretoria prosseguiu. Após, tomou 

a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou o 

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

de reunião com o CREMAL, da Deputada Estadual, a sra. Jó Pereira. No entanto, a 

referida parlamentar não compareceu.  Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL s/nº, 

da presidência do CREMAL, que trata de Convite Seminário de Distúrbio de Voz 

Relacionado ao Trabalho, dia 16/04/2015, no CREMAL. Posto em discussão, 

verificada a impossibilidade de comparecimento de representantes da diretoria. 

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

PROTOCOLO CREMAL nº 01330/2015, que trata de requerimento da Conselheira 

Lenise Omena Gama, pedindo o seu afastamento definitivo das atividades 

conselhais, devido questões de foro íntimo. Posto em discussão, aprovado por 

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

Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL nº 01340/2015, da Circular CFM Nº 

05/2015 – SECIN, que trata de decisão Normativa do TCU, do sistema E-Contas. 

Posto em discussão, encaminhado à tesouraria. Após, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL s/n, 

da Presidência do CREMAL,  a respeito de solicitação do médico Dr. Douglas de 

Farias CRM/AL 4209 para a emissão da Certidão de Ética Profissional, mesmo 

sendo devedor de várias anuidade do CREMAL. Posto em discussão, deliberado 

pela emissão da certidão ética profisional, mesmo na vigência do débito junto à 

tesouraria, no entanto, aguardando que o referido profissional venha proceder com o 

recebimento de sua certidão na recepção. Após, tomou a palavra o conselheiro 

Benício Bulhões, que citou demanda da Sra. Katiusca Silva, solicitando email e 

endereços de trabalho de vários médicos, para a diviulgação de centro de 

tratamento de psicologia. Posto em discussão, deliberado pelo indeferimento, devido 

ao sigilo das informações pessoais dos médico. Em seguimento, tomou a palavra o 
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conselheiro Alceu Pimentel (vice-corregedor) solicitou o agendamento para a 

próxima câmara de sindicância para o dia 18/05/2015. Após, tomou a palavra o 

conselheiro Alceu Pimentel, que emitiu opinião acerca de que o CREMAL precisa 

pensar numa homenagem ao médico recém-falceido José Medeiros. Posto em 

discussão, deliberado levar essas discussão para as proximas reuniões. 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 


