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ATA DA MILÉSIMA VIGÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA (1.031ª)
SESSÃO PLENÁRIA DO CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO
REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS (CREMAL), REALIZADA NO DIA
21/12/2017, EM SUA SEDE À RUA SARGENTO ALDO ALMEIDA, Nº 90,
BAIRRO DO PINHEIRO, MACEIÓ-AL, ÀS 19:15h.

7

Ao vigésimo primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete,

8

às dezenove horas e quinze minutos, no auditório deste Conselho, em sua sede à

9

rua Sargento Aldo Almeida, nº 90, bairro do Pinheiro, em Maceió, Alagoas, fizeram-

10

se presentes os conselheiros assinados lista de assinaturas, participantes da 1.031ª

11

sessão plenária do corpo de conselheiros efetivos e suplentes deste Conselho

12

Regional de Medicina de Alagoas (CREMAL). Após, o tomou a palavra o conselheiro

13

Fernando Pedrosa, Presidente desta Sessão Plenária e que, em seguida,

14

apresentou a pauta da presente plenária. Para o primeiro ponto de pauta

15

(PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE 01 a 30 de NOVEMBRO de 2017).

16

Foram distribuídas cópias dos balancetes para todos os conselheiros, bem como

17

efetuada projeção, em telão, dos mesmos documentos contábeis. Em seguida,

18

tomou a palavra o conselheiro Presidente, Fernando Pedrosa, que analisou

19

pormenorizadamente os itens de RECEITAS. Consta apresentado o total de

20

RECEITAS ORÇADAS: R$ 6.161.000,00; total de Receitas ARRECADADAS no

21

PERÍODO: R$ 162.635,12; total de receitas do EXERCÍCIO: R$ 4.371.463,72 e total

22

da DIFERENÇA entre receitas orçadas e do exercício: R$ 1.789.536,28. Após isso,

23

foram analisados pormenorizadamente os itens de DESPESAS. Consta apresentado

24

o total de DESPESAS ORÇADAS: R$ 6.161.000,00; total de Despesas

25

EXECUTADAS no PERÍODO: R$ 454.692,12; total de despesas do EXERCÍCIO: R$

26

3.942.272,61 e total da DIFERENÇA entre despesas orçadas e do exercício: R$

27

2.221.727,39. Após esses instantes, tomou a palavra a conselheira Neilza Vilela,

28

que apresentou o parecer da comissão de tomada de contas do CREMAL,

29

destacando que não foram encontradas pendências e concluindo pela sugestão de

30

aprovação desta prestação de contas. Posto em discussão, não foi encaminhado
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31

nada em contrário e, por unanimidade, a atual prestação de contas foi aprovada. Em

32

seguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que iniciou o

33

segundo ponto de pauta (OUTROS ASSUNTOS). Após, tomou a palavra o

34

conselheiro Fernando Pedrosa, Presidente, que informou ter recebido recente

35

denúncia oriunda de médicos da Maternidade Santa Mônica e do HU, acerca da

36

precariedade da assistente neonatal no estado de Alagoas, destacando que a

37

promessa do Governo do Estado que iria contratar os profissionais de saúde

38

aprovados em último concurso, tal promessa não ocorrera. Após, tomou a palavra a

39

conselheira Edilma Albuquerque destacou que até a presente data, ocorreram 12

40

óbitos infantil neonatais, o que se trata de um índice altíssimo. Em seguimento,

41

tomou a palvra o conselheiro Benício Bulhões destacou que recentemente o

42

Ministério Público determinou que o Hospital Universitário deve ser vaga-zero,

43

recebendo e atendendo todo paciente que lá procurar. Em seguimento, tomou a

44

palavra a conselheira Edilma Albuquerque, que destacou que a falha de assistencia

45

pre-natal em todas as cidades do estado, vem aumentado os casos de partos

46

complicados e complicações neonatais, particularmente porque a Atenção Primária

47

em Alagoas está insuficiente. Após, tomou a palavra o conselheiro Benício Bulhoes

48

que destacou que o SAMU, conforme a Resolução do CFM, só procede com a

49

transferencia inter-hospitalar quando o paciente está estabilizado. Em seguimento,

50

tomou a palavra o conselheiro Presidente, Fernando Pedrosa, que indagou à

51

plenária sobre a possibilidade do CREMAL emitir nota ou ofício, cobrando dos

52

gestores responsáveis as imediatas providências para sanar as dificuldades

53

encontradas. Destacou ainda que há um relatório de fiscalização do CREMAL nas

54

dependencias das maternidades, que retratam o caos nessa assistencia neonatal

55

em Maceió. Após, tomou a palavra a conselheira Francine Loureiro sugeriu convidar

56

para um debate no CREMAL os reitores das duas universidades, os diretores

57

técnicos das duas maternidades, os secretários de estado e municipal de saúde, os

58

representantes dos ministérios públicos estadual e federal, além de integrantes dos
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59

comitês de mortalidade infantil. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro

60

Joseane Granja, que refletiu sobre os problemas de gestão na saúde pública de todo

61

o pais. Posto em discussão, deliberado agendar uma reunião de discussão,

62

convidando as respectivas autorizadas, para discussão do problema. Após, tomou a

63

palavra o conselheiro Presidente, Fernando Pedrosa, comunicou que existe um

64

médico Carlos Roberto Teixeira de Carvalho atuando em Alagoas (com inscrição

65

secundária), que recentemente foi cassado o seu exercício profissional pelo

66

CREMERJ e referendado pelo CFM, no entanto, ingressou com ação judicial, que

67

deferiu liminar suspendendo os efeitos da aplicação da pena de cassação. Posto em

68

discussão, deliberado aguardar as ações recursais do CFM junta à justiça. Após o

69

término dessas discussões, o conselheiro Presidente desta Sessão Plenária, o

70

conselheiro Fernando de Araújo Pedrosa, presidente do CREMAL, declarou

71

encerrada esta Sessão Plenária e, para constar, eu, Irapuan Medeiros Barros Junior,

72

2º Secretário, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelo Presidente,

73

após julgá-la de conforme.
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Consº Fernando de Araújo Pedrosa
Presidente do CREMAL
Consº Irapuan Medeiros Barros Junior
2º Secretário do CREMAL
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