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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 27/06/2016. 

 
Ao vigésimo sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, 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), Alfredo Aurélio (corregedor), Irapuan Barros (2º secretário), 

Benício Bulhões (1º secretário) e Joseane Granja (3º secretário e Coordenador de 

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

que apresentou a pauta da presente reunião de diretoria. Após, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 

02534/2016, da Clínica de Repouso Dr. José Lopes, que trata de cópia  de Ofício 

encaminhado a Sec. de Estadual de Saúde, informando suspensao de atendimento 

de pacientes oriundo do HGE, em virtude do corte de 30% dos recursos financeiros 

dos pagamentos de atendimentos já realizados. Posto em discussao, deliberado 

enviar ofício solicitando esclarecimentos acerca dos pacientes internos, bem como a 

necessidade de alteração de finalidade em registro de pessoa jurídica. Após, tomou 

a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO 

CREMAL nº 02537/2016, da CENTROANEST, que trata de comunicação de 

suspensão das atividades aos Segurados do SUS.  Posto em discussão, tomado 

ciência. Em prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL s/nº, da Presidência do CREMAL, que trata 

de orientação sobre o Portal de Central de Compras – TCU e MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO. Posto em discussão, deliberado encaminhar para a assessoria 

jurídica do CREMAL para análise. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando 

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº  02627/2016, demanda de 

Dr. Marcus Lacerda, da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT), que trata 

da solicitação de Patrocínio em virtude da realiação do Congresso Brasileiro de 
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MedTrop 2016, que será realizado na cidade de Maceió-AL. Posto em discussao, 

aprovado por unanimidade a compra de um stand com fito de divulgação de 

assuntos de ética médica e das publicações científicas do CREMAL. Em 

prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou 

o PROTOCOLO CREMAL nº 02633/2016, da VI Jornada Alagoana de Alergia e 

Imunologia Clínica, que trata de solicitação de patrocínio – ASBAI AL, com 

passagem e hospedagem. Posto em discussão, aprovado apenas a cessão de uma 

passagem aérea nacional para palestrante médico. Após, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 

02487/2016, da Presidência do CREMAL/Tesouraria, que trata de apresentaçao de 

pedido de renegociaçao de Débito/Dívida Ativa do Dr. Claudio Jorge Valente Soares. 

Posto em discussao, deliberado encaminhar para a tesouraria, para esclarecer a 

situação de débitos do médico, bem como para posterior análise da assessoria 

jurídica do CREMAL. Em prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando 

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02503/2016, do Hospital do 

Açúcar, que trata de solicitação do Auditório, para reunião de planejamento 

estratégico com 50 participantes. Posto em discussao, indeferido por unanimidade. 

Após, tomou a palavra o conselheiro Joseane Granja, que apresentou o relatório 

preeliminar da fiscaliazçao do CREMAL no Hospital do Açúcar de Alagas, onde 

identificou as deficiências no serviço. Posto em discussão, deliberado encaminhar 

cópia do relatório para os diretores do Hospital do Açúcar, Ministério Público e 

Secretarias de Saúde. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02589/2016, da casa de Saúde e 

Maternidade Nossa Senhora de Fátima da cidade de Arapiraca-AL, que trata da 

suspensão de prestação de Serviço pelo SUS. Posto em discussão, tomado ciência 

e deliberado pelo envio de ofício, acerca da atual situaçao dos paciente e se o 

serviço efetivamente fechou o atendimento. Em prosseguimento, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02468- 

2511/2016, da Sra. Michelle Nayara Lins Vieira, que trata de denúncia contra o 

médico Dante Diesel, acerca de assédio sexual e, posteriormente um dia depois, 



 

 
Rua Sargento Aldo Almeida, 90, Pinheiro 

CEP: 57055-510 – Maceió/AL 

Fone: (82) 3036-3800 e Fax: (82) 3338-3030 
www.cremal.org.br 

E-mail: faleconosco@crmal.org.br 

protocolou solicitação de arquivamento. Posto em discussao, deliberado por 

unanimidade pelo encerramento do trâmite da denúncia, a pedido da denunciante. 

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

PROTOCOLO CREMAL nº 02603/2016, do Ministério Público Estadual, que trata de 

Despacho de Arquivamento sobre a “Taxa de Disponibilidade Obstétrica”. Posto em 

discussão, deliberado ela ciência. Em prosseguimento, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 

02615/2016, da Tesoureiraria CREMAL, que trata da abertura de Processo 

Administrativo de cancelamento de débitos de Pessoa Física já falecidas. Em 

seguida, o conselheiro presidente leu a íntegra da listagem de médico falecidos que 

necessitam de cancelamento de débitos de pessoa física. Posto em discussao, 

deliberado por unanimidade pelo deferimento dos procedimentos de cancelamento. 

Após, o conselheiro presidente informou a realizaçao da plenária de conselheiros no 

proximo dia 30/06/2016. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Joseane 

Grande que apresentou o relatório de fiscaliazçao no HU-UFAL (Hospital Dr. Alberto 

Antunes), destacando o papel importante da Comissao de Ética do HU-UFAL. A 

conclusao do relatório de fiscalizaçao do CREMAL evidenciando as dificuldades 

locais. Posto em discussao, deliberdo por encaminhar ofícios aos diretores do HU-

UFAL, solicitando providências. 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 


