
 

ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA      
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS       
(CREMAL), REALIZADA em 10/07/2017. 

 
Ao décimo dia do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às dezenove                

horas e cinco 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), Alceu Pimentel (vice-corregedor), José Gonçalo (tesoureiro) Irapuan        

Barros (2º secretário), Joseane Granja (3º secretário) e Benício Bulhões (1º           

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

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02702/2017, da Circular nº 108/2017 –           

CFM/DECCT, que trata de convite para participar do IIV Congresso Brasileiro de            

Direito Médico em Brasília/DF. Posto em discussão, deliberado enviar o Assessor           

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

conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou o PROTOCOLO        

CREMAL nº 02707/2017, do médico Hugo Cabral Tenório, solicitando Parecer de           

eticidade acerca de funcionamento de aplicativo médiico para celular/smartphone e          

página de internet. Posto em discussão, tomou a palavra o conselheiro Irapuan            

Barros que informou não ter encontrado infração ética. EM seguida, deliberado o            

conselheiro presidente convocar o Dr. Hugo Cabral, para maiores esclarecimentos          

acerca do aplicativa. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa,           

presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02542/2017, da Circular nº           

100/2017 – CFM/DECCT, que trata de convite para participação do I Fórum sobre             

Prontuário Eletrônico do CFM em Brasília/DF. Posto em discussão, deliberado          

encaminhar a conselheira Márcia Rebelo. Em seguimento, tomou a palavra o           

conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou o PROTOCOLO        

CREMAL nº 02557-2436/2017, do Despacho COJUR Nº 344/2017 – CFM, que trata            
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de resposta ao CREMAL sobre solicitação de Parecer ao CFM – Referente a             

Pagamento de Diárias a Terceirizados. Posto em discussão, decidido enviar a           

Jornalista contratada pelo CREMAL como convidada do evento, devido a          

importância do mesmo nas ações de comunicação do CREMAL, com          

disponibilização de diárias e passagem durante a realização do evento do CFM.            

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

o PROTOCOLO CREMAL nº 02655/2017, da Secretária Municipal de Arapiraca-AL,          

que trata de denúncia contra. Posto em discussão, deliberado convocar o médico            

citado no ofício, para prestar esclarecimentos ao Presidente. Em seguimento, tomou           

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

PROTOCOLO CREMAL nº 02709/2017, da Circular nº 114/2017 – CFM/DECCT,          

que informes sobre o Fórum do Código de Ética dos Estudantes de Medicina do              

CFM. Posto em discussão, deliberado não encaminhar representantes. Após, tomou          

a palavra o conselheiro Benício Bulhões que apresentou o PROTOCOLO CREMAL           

s/nº, de origem do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo -              

CREMESP, acerca de solicitação de Visto Provisório no CREMAL para a médica            

Danielle de Melo Guimaraes. Posto em discussão, deliberado retornar à          

documentação ao CREMESP pedindo a complementação da carteira de médico ou           

então solicitar autorização do CREMESP para a médica complementar a          

documentação aqui no CREMAL. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro           

Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº         

02259/2017, que trata da Circular CFM Nº 83/2017 para o convite de participação no              

VI Congresso Brasileiro de Humanidades Médicas, em Brasília. Posto em discussão,           

deliberado encaminhar o conselheiro Joseane Granja. Após, tomou a palavra o           

conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou o PROTOCOLO        

CREMAL nº 02369/2017, da DENEM – Direção Executiva Nacional dos Estudantes           

de Medicina, que trata de solicitação de patrocínio para viabilizar a ida de             

Estudantes de Alagoas ao ECEM 2017. Posto em discussão, deliberado          
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disponibilizar duas passagens aéras para dois estudantes de medicina que irão           

apresentar trabalhos científicos durante o evento. Após, tomou a palavra o           

conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou o PROTOCOLO        

CREMAL nº 02741/2017, que trata de convite para a Audiência com o Ministro da              

Saúde em Brasília/DF. Posto em discussão, deliberado encaminhar como         

representante do CREMAL o Conselheiro Emmanuel Fortes. Em seguimento, tomou          

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

PROTOCOLO CREMAL s/nº, que trata de demanda de Dr. Guilherme Pitta, acerca            

de solicitação de apoio ao Evento da CBHPM em Belo Horizonte/MG. Posto em             

discussão, aprovado por unanimidade a disponibilização de diárias e passagens, já           

que os conselheiros Irapuan Barros e Edilma Lins não têm disponibilidade de            

comparecer a esse evento. Após, tomou a palavra o conselheiro Benício Buhões            

apresentou demanda do Instituto Federal de Ciencia do Mato Grosso - MT            

solicitando ao CREMAL viabilize a ida de médica que irá ao MT para realização de               

perícia médica no SIASS em um caso específico. Posto em discussão, deliberado            

que a própria médica tem de solicitar ao CREMAL, que por sua vez comunicará ao               

CRM-MT acerca da disponibilização de visto provisório. Em seguimento, tomou a           

palavra o conselheiro Joseane Granja, que apresentou relatório de fiscalização          

recente ocorrida no HGE, concluindo que existe problema cronico no recebimento de            

insumos da SESAU, mas que no momento da fiscalização, as providencias já tinham             

sido tomadas, apesar da superlotação e pacientes internados nos corredores. Posto           

em discussão, deliberado pela aprovação por unanimidade e determinado o          

arquivamento da denúncia, pela perda de objeto. Após, tomou a palavra o            

conselheiro Joseane Grande, que apresentou demanda da Diretora Médica da          

Seção de Saúde do Trabalhador do INSS, a Dra. Marina Viegas, acerca de posse de               

comissão de ética médica. Posto em discussão, deliberado enviar à médica           

demandante o pedido de comparecer ao CREMAL para efetuar o registro da            

instituição no setor de Pessoa Jurídica do CREMAL. Após o término dessas            
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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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