
 

ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA      
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS       
(CREMAL), REALIZADA em 05/06/2017. 

 
Ao quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às dezenove                

horas e trinta 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), Irapuan Barros (2º secretário), Alfredo Aurélio (corregedor), Cléber         

Costa (vice-ouvidor); Joseane Granja (3º secretário) e Benício Bulhões (1º          

Secretário). Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que           

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02258/2017, que trata da Circular CFM nº            

76/2017 – SEGED, divulgado o treinamento de implantação do novo serviço de            

solicitação do CRM-Digital, em virtude de a Casa da Moeda não ter renovado o              

contrato com CFM. O treinamento ocorrerá nos dias 29 e 30/06/2017, em            

Brasília-DF. Posto em discussão, deliberado por unanimidade encaminhar os         

funcionários David Vasconcelos, Jonatha e Josivan. Após, tomou a palavra o           

conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou o PROTOCOLO        

CREMAL nº 02192/2017, oriundo da Paróquia Menino Jesus de Praga, que trata da             

solicitação do Auditório para realização de Retiro Mariano, nos dias 17 e 18 de              

Junho de 2017 (Sábado e Domingo). Em seguida, tomou a palavra o conselheiro             

Alceu Pimentel que informou demanda do Pároco já foi devidamente comunicada de            

que houve o indeferimento do pedido por questões administrativas. Após, tomou a            

palavra o conselheiro Alceu Pimentel que trouxe documento do setor de informática            

do CFM e Parecer da Assessoria Jurídica do CFM, solicitando que o caso da              

negativa do CREMAL na disponibilização de fotos dos médicos no portal do CFM             

seja rediscutido e apreciado em nova plenária. Após, o conselheiro Alceu Pimentel            

sugeriu que a diretoria do CREMAL leve a plenária a opinião favorável à             
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disponibilização da foto, para convencer aos reticentes na plenária, com argumentos           

pertinentes, sobre a importância desse tipo de disponibilização. Em seguimento,          

tomou a palavra o conselheiro Alfredo Aurélio, corregedor, que opinou contrário à            

disponibilização automática da foto do médico no site do CFM. Posto em discussão,             

deliberado organizar a reintrodução do assunto numa pauta futura de uma plenária            

onde possam estar presentes a totalidade dos conselheiros diretores. Em seguida,           

tomou a palavra o conselheiro Alceu Pimentel que ainda sugeriu que seja convidado             

algum conselheiro da OAB, para nos repassarem a experiência que a OAB teve com              

esse tipo de disponibilização no site da OAB. Em seguimento, tomou a palavra o              

conselheiro Alceu Pimentel, que trouxe demanda da conselheira Kristhyna Regis,          

acerca de denúncia feita pelo CREMAL em desfavor de duas médicas de São             

Paulo-SP que vieram ministrar curso de diagnóstico e tratamento do tracoma em            

Alagoas para médicos e não-médicos (enfermeiros, agentes comunitários de saúde).          

Após, tomou a palavra o conselheiro Irapuan Barros que historiou a questão do             

embate com o curso de tracoma que ocorreu no passado e que gerou o processo               

ético profissional em trâmite no CREMESP, destacando que não houve proibição da            

realização do curso, mas que o CREMAL solicitou que as turmas do curso fosse              

divididas quando do ensino de tratamento fosse exclusivo para médicos. Em           

seguida, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa que informou que sugeriu            

à Secretaria de Saúde um treinamento para capacitar o rastreio de pacientes (para             

agentes de saúde, enfermeiros e outros profissionais) e diagnóstico e tratamento           

(para medicos), no entanto, a proposta foi relegada pela SESAU e caiu no             

esquecimento. Após, tomou a palavra o conselheiro Alceu Pimentel que apresentou           

a sugestão de esses treinamento serem incluídos na programação rotineira da           

Educação Continuada do CREMAL. Posto em discussão, aprovado por         

unanimidade. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, presidente,          

que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02173/2017, oriundo do Conselheiro          

José Humberto Belmino Chaves, que trata de solicitação de apoio e patrocínio para             
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o II Curso de Deliberação Moral do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco             

(previsto para o dias 16 e 17 de Junho de 2017, no CREMEPE). Posto em               

discussão, aprovado por unanimidade. Em seguimento, tomou a palavra o          

conselheiro corregedor, Alfredo Aurélio, que apresentou a demanda de que não           

existem mais defensores dativos cadastrados no CREMAL e, em virtude disto, um            

PEP de denunciados revéis, estão em vias de prescrição. Posto em discussão,            

deliberado abrir com urgência novo edital para contratação de defensores dativos.           

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 
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