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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 14/10/2013. 

 
Ao décimo quarto dia do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às dezenove 

horas e dez minutos, em sua sede à rua Fausto Correia Wanderley, 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), Benício Bulhões (1º secretário), José Gonçalo (tesoureiro), Alfredo 

Aurélio (corregedor), Alceu Pimentel (vice-corregedor), Sidney Pinto (3º secretário), 

e Irapuan Barros (2º secretário), além da médica plantonista da maternidade do HU-

UFAL, a Dra. Larissa Francinete. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro 

presidente que solicitou à médica plantonista da maternidade do HU-UFAL que 

desse detalhes acerca do problemas nas escalas de plantonistas. Em seguida, 

tomou a palavra a diretoria da maternidade do HU-UFAL, informando que uma 

médica plantonista que divide escada de plantão na maternidade do HU-UFAL, 

reiteradamente vem apresentando atestados médicos, entrando em licença médica 

e, com isso, deixando o plantão da maternidade apenas com um médico plantonista, 

o que sobrecarrega a assistência e expõe em risco os pacientes que procuram o 

pronto-atendimento da maternidade, pois na eventualidade de uma médica 

plantonista estar ocupada no centro cirúrgico numa cesareana, o setor de admissão 

e o setor de pré-parto ficarão desassistido. Após, tomou a palavra o conselheiro 

Alceu Pimentel comentou que a presença de, no mínimo, dois obstetras num plantão 

de maternidade é condição imprescindível. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro Alceu Pimentel que sugeriu que seja consultada a sociedade brasileira 

de ginecologia, bem como consultar as normas do MS, para verificar os parâmetros 

do número de leitos e a quantidade mínima de médicos plantonistas. Após, o 

conselheiro presidente informou que é importante convidar a diretoria médica e 

administrativa do HU-UFAL para a discussão do problema, para verificar uma 

resolução mais rápida para esse impasse. Em seguimento, tomou a palavra o 



 

 
Rua Fausto Correia Wanderley, 90, Pinheiro 

CEP: 57055-540 – Maceió/AL 

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

E-mail: faleconosco@crmal.org.br 

conselheiro Alfredo Aurélio, que sugeriu que seja convidada a direção técnica do 

HU-UFAL, para que o CREMAL estabeleça os parâmetros de funcionamento mínimo 

da maternidade. Comentou ainda que vê, no futuro, potenciais processos éticos que 

poderão ocorrer demandados por pacientes inconformados com o precário 

atendimento. Após discussão em plenário, deliberado convocar a diretoria médica do 

HU-UFAL para a próxima reunião de diretoria, para solucionar o problema. Após, o 

conselheiro presidente do CREMAL apresentou as peças publicitárias do CFM em 

oportunidade de comemoração à semana do dia do médico. Posto em discussão, 

nada foi levantado em contrário e deliberado verificar com a jornalista do CREMAL 

para buscar orçamentos de publicação nos meios de imprensa local. Em 

seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente que citou o Protocolo da 

Presidência/CREMAL, que trata de pagamentos Despesas da Semana do Médico 

2013. Após, comentou que houve a necessidade de inclusão do pagamento de 

impostos da apresentação cultural da noite dançante de homenagem ao dia do 

médico. Comentou também que o sindicato dos médicos de Alagoas irá arcar com 

as despesas dos coqueteis. Após, o conselheiro presidente citou o Protocolo 

CREMAL nº 003798/2013, da Laderm/AL, que trata de solicitação do Auditório no 09 

e 10/10/2013, de 18 às 21h. Posto em discussão, deliberado pela aprovação. Após, 

o conselheiro presidente citou o Protocolo da PRESIDÊNCIA/CREMAL, que trata do 

Congresso de Humanidades do CFM, que ocorrerá nos dias 23 a 25/10/2013, na 

cidade de Salvador/BA. Posto em discusão, deliberado enviar alguns conselheiros a 

convidar ainda. Após, o conselheiro presidente citou o Protocolo da 

PRESIDÊNCIA/CREMAL, que trata de NOTA DE ESCLARECIMENTO À 

SOCIEDADE – CFM. Posto em discussão, deliberado pela divulgado nos emails do 

CREMAL. Após, o conselheiro presidente citou o Protocolo CREMAL nº  

003824/2013, da MARIA GORETE MOURA GALVÃO – ADVOGADA DO SINMED, 

que trata de DENUNCIA a respeito de suposto médico chamando Tiago Valeriano 

Costa Balbino, atendendo na cidade de Pilar, que utiliza o CRM da Bahia. Posto em 

discusão, deliberado pelo agendamento de fiscalização em flagrante. Após, o 

conselheiro presidente citou o Protocolo CREMAL nº 03820/2013, que trata de 
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Circular CFM nº 179/2013, que diz respeito à Concessão de Comendas pelo CFM, 

dia 24/10/2013. Após, o conselheiro presidente citou o Protocolo CREMAL nº  

03651/2013, da Dra. Larisse Frassinete Lins de Araújo, que trata de 

Consulta/Denuncia. Posto em discussão, visto que esse tema já foi discutico como 

primeiro ponto de pauta nesta reunião. Após, o conselheiro presidente citou o 

Protocolo CREMAL nº  003762/2013, da SESAU – DIRETORIA DE VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA, que trata de Convite – Seminário Anual de Avaliação dos 

Sistemas de Informação de Racionalidade Epidemiológica – 23 e 24/10/2013. Posto 

em discussão, deliberado encaminhar o conselheiro Gerson Odilon. Após, o 

conselheiro presidente citou o Protocolo CREMAL nº  003550/2013, do Dr. Aloísio 

Tibiriça Miranda/CFM,  que trata de diversas decisões judiciais que trata da 

obrigações das Operadoras de Planos de Saúde se inscreverem como pessoa 

jurídica nos CRMs. Após, o conselheiro presidente citou o Protocolo CREMAL nº  

002662/2013, do COLÉGIO COC, que trata de Convênio/Parceria 2014. Posto em 

discussão, deliberado encaminhar resposta informando da impossibilidade de 

convênio do CREMAL. Após, o conselheiro presidente citou o Protocolo CREMAL nº  

003785/2013, da UNIMED, que trata do Contrato CREMAL/UNIMED – REAJUSTE, 

acerca de desconto em mensalidade dado a médicos regularmente inscritos. Posto 

em discussão, deliberado encaminhar para análise da assessoria jurídica do 

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

que o presidente do tribunal de justiça enviou parabenização em virtude da posse da 

nova diretoria do CREMAL. Após, tomou a palavra o conselheiro Benício Bulhões 

que leu notícia do DETRAN-AL que informou que, devido à falta de junta médica, 

motorista poderão ser autorizados a dirigir com CNH vencida. Após, tomou a palavra 

o conselheiro Sidney Pinto que destacou que esses casos são para aqueles 

motoristas portadores de dificiência fisica, que tem de ser reavaliados 

periodicamente. Em seguimento, o conselheiro presidente do CREMAL trouxe 

novamente a mesma demanda do convênio CENTRAN x CREMAL, que já havia 

sido deliberado na diretoria da gestão anterior pela cessação do convênio. Posto em 

discussão da atual diretoria do CREMAL, deliberado pela ratificação de envio de 
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ofício comunicando o término do convênio nos próximo 30 dias. Em seguida, tomou 

a palavra o conselheiro Sidney Pinto, 3º ecretário, que trata de denúncia do Sr. 

Mário Jorge, presidente dos sindicatos dos técnicos de enfermagem, a respeito do 

serviço de cuidados paliativos da Santa Casa, pois não ficam médicos em períodos 

noturnos e finais de semana. Após, o conselheiro Sidney Pinto leu relatório da 

médica fiscal que confirmou o teor das denúncia, evidenciando a ausência de 

médicos em muitas escalas. Posto em discussão deliberado verificar as legislações 

e normalizações que existem a respeito, para posterior deliberação. Em seguimento, 

tomou a palavra o conselheiro tesoureiro, José Gonçalo, que destacou que a 

tesouraria está somente com um funcionário e ainda está sem condições de fazer os 

processos das verbas idenizatórias dos conselhos em tempo hábil e, por isso, pede 

um pouco de paciência em decorrência desse atraso. Após, tomou a palavra o 

conselheiro Alfredo Aurélio comentou detalhes da nova organização do setor de 

corregedoria, bem como destacou as ações que estão sendo feita para conclusão do 

relatório do PEP desaforado do CREMEB. 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 


