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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 22/01/2018. 

 
Ao vigésimo segundo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 

dezenove horas e dez 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), Alceu Pimentel (vice-corregedor), 

Benício Bulhoes (1º secretário) Irapuan Barros (2º secretário),  Cleber Costa (vice-

ouvidor), Joseane Granja (3º secretário). Após, tomou a palavra o conselheiro 

Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou a pauta da presente reunião de 

diretoria, sendo a primeira o PROTOCOLO nº 343/2018, oriunda de Patricia Solitar 

Gomes Frederico, cursando pós-graduação em pediatria, conforme acordo do MEC 

e o país de Cabo Verde, solicitando no CREMAL a permissão de inscrição no 

conselho. Posto em discussão, mediante a documentaçao apresentada, verificado 

que atende os critérios normativos e legais vigentes e, por unanimidade, deferido o 

pedido da supracitada demandante. Após, tomou a palavra o conselheiro Alceu 

Pimentel sugeriu trazer a discussão com o assessor jurídico do CREMAL acerca das 

cancelamentos de inscrições daqueles médicos que não apresentaram o diploma de 

médico emitido pela univerdadade/faculdade, sugerindo que após o cancelamento 

da inscrição no CREMAL, que o CRM onde médico atualmente se encontra inscrito 

receba a informação do cancelamento. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro Benício Bulhões, que apresentou o Protocolo nº 102/2018, oriudo do 

CRM-PB, informando que o médico Douglas de Faria, inscrição secundária 

cancelada, de acordo com documentação falsa apresentado. O referido médico 

possui inscrição ativa no CREMAL, sob número do CRM-AL 4209. Posto em 

discussão, verificado a necessidade de avaliação da assessoria jurídica do 

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

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 04179/2018, da Circular 
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CFM Nº 217/2017 - GABIN, que trata do I Encontro Nacional dos Conselhos de 

Medicina do Ano de 2018,  no período de 13 a 15 de março de 2018, na cidade de 

Manaus-AM. Posto em discussão, deliberado encaminhar Fernando Pedrosa, 

Benício Bulhões, José Gonçalo, Joseane Granja. O conselheiro Alceu Pimentel 

informou que irá ao evento custeado pelo CFM, sugerindo que fossem feitos 

convites aos conselheiros Humberto Belmino e Márcia Rebelo. Após, tomou a 

palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL nº 0044/2018, da COOPANEST - AL, solicitando 

intermediação acerca de conflito entre anestesistas e UNIMED, particularmente no 

pagamento de honorários médicos. Posto em discussão, deliberado que essa 

demanda não pertence à seara do CREMAL. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO 

CREMAL nº 0057/2018, da Circular CFM Nº 4/2018 - DEFIS, que trata de solicitação 

de Fiscalização do CAPS, em virtude de alterações das portarias ministeriais 

pertinentes. Posto em discussão, encaminhado para a coordenadoria de fiscalização 

do CREMAL, para analisar o pedido, ao passo de solicitar o CFM a complementação 

de verba para a fiscalização além do projeto anteriormente consolidade pelo 

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

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 0208/2018, da empresa IMPLANTA, que 

trata de pedido de Capacitação e Operação Assistida nos sistemas SISPAD.NET E 

SISALM.NET, no valor de R$ de 10.000,00, no total de 40h-aula de curso. Posto em 

discussão, o conselheiro presidente solicitou verificar junto ao CFM a possibilidade 

do curso ser feito em Brasilia. O conselheiro Benício Bulhões e José Gonçalo 

informaram que existem muitas pendencias locais, pelo fato de os funcionários do 

CREMAL não operarem os sistemas de forma correta e, portanto, a necessidade de 

o curso ser local. Posto em discussão, deliberado pelo levantamento dos custos 

totais do referido curso, com indicativo de aprovação do curso para realização local. 

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

o PROTOCOLO CREMAL nº 0058/2018, da Circular CFM Nº 5/2018, do 

departamento de Fiscalização, colicitando fiscalizar as estruturas de saúde daqueles 
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municiípios que tiveram novas escolas médicas aprovadas pelo MEC. Posto em 

discussão, deliberado solicitar ao CFM a legisltação e as portarias pertinentes, para 

conhecer os municípios autorizados e, com isso, programar as ações fiscalizatórias. 

Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 0114/2018, de Dr. Aldo Calaça, que trata 

de pedido de custeio de passagens e diárias de palestrantes, incluindo nos eventos 

de educação continuada do CREMAL a II Jornada Médica e da Saúde Militar de 

Alagoas, que ocorrerá na cidade da Barra de São Miguel/AL, nos dias 19 e 

20/04/2018. Após, tomou a palavra o conselheiro José Gonçalo, tesoureiro, que 

apresentou demanda de médico Inamar Torres, com débitos de 2015, proporcional 

de de 01 doze avos de 2016, solicitando o cancelamento de inscrição em janeiro de 

2016 e que agora enviou email questionando dívida no CREMAL, em virtude de tido 

necessidade de evadir-se do estado de Alagoas após receber ameaças de morte. 

Posto em discussão, deliberado pela inexistência de previsão legal para isenção e 

definito pelo encaminhado de pedido de parecer da Assessoria Jurídica do 

CREMAL. 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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