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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 17/08/2015. 

 
Ao décimo sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, 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), José Gonçalo (tesoureiro), Benício Bulhões (1º Secretário), 

Irapuan Barros (2º secretário), Joseane Granja (coordenador de fiscalização), além 

do assessor jurídico do CREMAL, o Dr. Yves Maia. Após, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou a pauta da presente 

sessão plenária. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente, que 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02497/2015, da Ouvidoria – CREMAL, que 

trata de solicitação de esclarecimentos sobre o reconhecimento do atestado médico 

emitida por Médica Estrangeira, mas em instituição distinta do Hospital Universitário. 

Posto em discussão, verificado que se trata de exercício irregular da medicina e, 

diante do exposto, deliberado pela abertura de sindicância em desfavor da médica 

estrangeira, do seu tutor médico responsável e do diretor técnico responsável pela 

clínica onde o ato médio irregular foi exercido, como também envio de notificação 

extrajudicial para o tutor responsável, informando o fato e determinando imediatas 

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

citou o PROTOCOLO CREMAL nº 02488/2015, que trata de Circular CFM Nº 

119/2015 convidando para participação no XI Congresso Brasileiro de Bioética/ III 

Congresso Brasileiro de Bioética Clínica/III Conferência Internacional Sobre Ensino 

da Ética – Curitiba/PR. Posto em discussão, deliberado enviar os conselheiros 

Gerson Odilon, Humberto Belmino e Péricles Vasconcelos. Após, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa que citou o PROTOCOLO CREMAL nº 02531/2015, 

do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes, que trata de solicitação de parecer 

do Banco de Olhos/HUPAA, sobre procedimentos de enucleação de globo ocular. 
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Posto em discussão, encaminhado para o conselheiro José Gonçalo, para a 

emissão de parecer e posterior apreciação em plenária. Em seguimento, tomou a 

palavra o conselheiro Fernando Pedrosa que citou o PROTOCOLO CREMAL nº 

02530/2015, da Secretaria do Planejamento, Gestão e Patrimônio Gabinete do 

Secretário, que trata de solicitação para o CREMAL oriente aos médicos sobre a 

necessidade da rígida emissão dos atestados médicos. Posto em discussão, 

deliberado enviar ofício informando que o atestado médico goza de presunção da 

verdade, devendo ser acatado por quem de direito e, em caso de opiniões 

divergentes, deverá ser avaliado pela junta médica da própria Secretaria Estadual e 

que, em caso de constatação de indícios de atestados irregulares (graciosos), 

deverão ser remetidos ao CREMAL para os procedimento cabíveis. Após, tomou a 

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

da presidência do CREMAL, que trata de parecer Jurídico – Nº 30/2015, que trata de 

demanda do Ministério Público, acerca de alegação de médico que diz ter recebido 

orientação para não emitir atestados médicos conforme determina a Resolução do 

CFM. Tal parecer concluiu pela sugestão de abertura de sindicância. Posto em 

discussão, deliberado pelo abertura de sindicância, mas com solicitação de reformas 

em termos contidos no Parecer Jurídico do CREMAL. Em seguimento, tomou a 

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

da presidência do CREMAL, que trata de parecer Jurídico – 31/2015, sobre 

denúncia sobre odontóloga que vem ministrando aulas de MEDICINA LEGAL, cuja 

instituição de ensino se recusou a cumprir a notificação extra-judicial do CREMAL. O 

referido parecer sugeriu pelo ingresso de ação civil pública. Posto em discussão, 

deliberado pelo acatamento integral, com ingresso da ação judicial proposta. Após, 

tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa que citou o PROTOCOLO 

CREMAL Nº 00032/2015, da Comissão de Licitação, que trata de solicitação de 

compra dos serviços de empresa que fornece Banco de Preços para processos 

licitatórios. Posto em discussão, deliberado  pela análise da assessoria jurídica do 

CREMAL, a respeito da inexibilidade de licitação. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa que citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 02559/2015, 
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de Circular CFM  que trata de documento encaminhado pela procuradoria 

Especializada junto ai INSS. Posto em discussão, tomado ciência. Após, tomou a 

palavra o conselheiro Fernando Pedrosa que citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 

02366/2015, da Comissão de Formatura de Fonoaudiologia, que trata de Solicitação 

de auditório e certificados do CREMAL. Posto em discussão, deliberado pelo 

indeferido, devido à indisponibilidade de horário do CREMAL. Em seguimento, 

tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa que citou o PROTOCOLO 

CREMAL Nº 0030/2015, do assessor financeiro do CREMAL, que trata de 

solicitação de inscrição de Curso na área de contabilidade para dois funcionários da 

tesouraria do CREMAL,  de 24 a 25 de agosto/2015, na cidade de Campinas/SP, no 

valor total de inscrição de R$ 3.500,00. Posto em discussão, aprovado por 

unanimidade a disponibilização das inscrições para os funcionários Melquisedec e 

Márcia Vasconcelos. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa que 

citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 02540/2015, do CFM, que trata de decisões 

judiciais sobre os atos de Citopatologia em ação civil pública ingressada pelo 

Conselho de Farmácia, com decisão favorável ao Conselho Federal de Medicina. 

Em prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa que citou o 

PROTOCOLO CREMAL Nº 02577/2015, do Dr. André Falcão Pedrosa, que trata de 

solicitação de custeio de passagens e diárias para participar do Fórum de Ensino 

Médico, nos dias 27 e 28/08/2015. Posto em discussão, deliberado informar a 

indisponibilidade orçamentária. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando 

Pedrosa que citou demanda do CFM encaminhou ofício a respeito de divulgação 

sobre auditoria e divulgação acerca da lei de acesso de informação. Posto em 

discussão, deliberado ao conselheiro Irapuan Barros verificar quais as pendências 

estão faltando no site do CREMAL, para trazer ao conhecimento da diretoria. Após, 

tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa que citou questões acerca da 

atividade institucional programada para ocorrer no Encontro Nacional dos Conselhos 

de Medicina. Posto em discussão, deliberado pela busca de patrocínios com a 

Prefeitura Municipal e entidades privadas. Após o término dessas discussões, o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, declarou encerrada esta reunião de 
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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 


