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ATA DA NONGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA (962ª) SESSÃO 
PLENÁRIA DO CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DE ALAGOAS (CREMAL), REALIZADA NO DIA 16/12/2013, 
EM SUA SEDE À RUA FAUSTO CORREIA WANDERLEY, Nº 90, BAIRRO 
DO PINHEIRO, MACEIÓ-AL, ÀS 19:30h. 

 

Ao décimo sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às 

dezenove horas e trinta minutos, no auditório deste Conselho, em sua sede à rua 

Fausto Correia Wanderley, nº 90, bairro do Pinheiro, em Maceió, Alagoas, fizeram-

se presentes os conselheiros assinados no livro de presença, participantes da 962ª 

sessão plenária do corpo de conselheiros efetivos e suplentes deste Conselho 

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

presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou PROTOCOLO CREMAL nº 

03125/2013, de origem da clínica Mediclin, em resposta à indagação da Consª. 

Marcia Rebelo, que solicitação de Laudos de Exame. Em seguimento, tomou a 

palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou PROTOCOLO 

S/N, que trata do questionamento do município de Arapiraca, sobre constar no 

carimbo do médico Eraldo Paixão dos Santos , que assinala “Médico Formado no 

Brasil”. Posto em discussão, deliberado encaminhar a demanda para a análise do 

CFM, bem como convocar o médico para tratar a respeito de anúncio de 

especialidade que não tem registrado no CREMAL. Após, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou PROTOCOLO CREMAL 

s/n, da presidência, que trata de erros de Impressão da Revista Reflexão Médica. 

Posto em discussão, deliberado pela confecção de uma errata a respeito. Em 

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

apresentou PROTOCOLO CREMAL Nº 04384/2013, do CFM, que trata de Circular 

CFM Nº 205/2013, informando sobre envio de Livros com impressão patrocinada 

pelo CFM. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que 
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apresentou PROTOCOLO CREMAL  Nº 04382/2013, da Presidência CFM, que trata 

de comunicação 47° Congresso Nacional de Médicos Residentes – CNMR. Posto 

em discussão, deliberado que Alagoas não tem associação local e que a data do 

congresso já passou. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, que apresentou PROTOCOLO CREMAL Nº 04464/2013, da 

SESAU, que trata de solicitação de liberação de Auditório.  Posto em discussão, 

aprovado por unanimidade. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, que apresentou PROTOCOLO CREMAL Nº 04435/201, que trata 

do programa STOP POLIO, acerca de campanha de divulgação de Programa STOP-

POLIO. Posto em discussão, deliberado arquivado. Em seguimento, tomou a palavra 

o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou PROTOCOLO 

CREMAL Nº 04436/2013, do Ministério Público Federal, que trata de convite para 

participação de Audiência Pública dia 17/12/2013, às 13h, no Barro Duro, acerca de 

serviço prestado pelo HU-UFAL. Posto em discussão, deliberado encaminhar o 

conselheiro Francisco Passos. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, que apresentou PROTOCOLO CREMAL Nº 04419/2013, da Sra. 

Maria Lucia Tomé, que trata de solicitação de Autorização do CREMAL para 

procedimento Cirúrgico ( Laqueadura tubária) em menor de idade deficiente mental. 

Posto em discussão, deliberado encaminhar para a conselheira Ana Lúcia Ramos. 

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

apresentou PROTOCOLO CREMAL Nº 04471/2013, do conselheiro Joseane Ribeiro 

de Menezes Granja, que trata de comunicado de afastamento temporário, no 

período de fevereiro a abril de 2014. Posto em discussão, deliberado pelo 

acatamento. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, 

que apresentou PROTOCOLO CREMAL Nº  04465/2013, da Junta de Perícia 

Médicas do DETRAN, que trata do termo de Desistência de Realização de Perícia 

Médica no DETRAN/AL. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente, 
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Fernando Pedrosa, que apresentou Após, o conselheiro Fernando Pedrosa citou 

demanda da SMTT sobre a disponibilização de passe-livre nos ônibus, em reunião 

marcada para o próximo dia 19/12/2013, às 16h. Após, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, que apresentou o ponto de pauta da PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DO PERÍODO DE 01 a 31 de AGOSTO de 2013. Foram distribuídas 

cópias dos balancetes para todos os conselheiros, bem como efetuada projeção, em 

telão, dos mesmos documentos contábeis. Em seguida, tomou a palavra o 

conselheiro tesoureiro José Gonçalo e que analisou pormenorizadamente os itens 

de RECEITAS. Após isso, foram analisados pormenorizadamente os itens de 

DESPESAS. Após esses instantes, tomou a palavra o conselheiro tesoureiro que 

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

destacando que não foram encontradas pendências e concluindo pela sugestão de 

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

nada em contrário e, por unanimidade, a prestação de contas de AGOSTO foi 

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

Pedrosa, que comunicou a proposta de recesso de fim de ano nos trabalhos no 

CREMAL, no período de 24/12/2013 a 02/01/2014. Posto em discussão, deliberado 

pela aprovação. Após, tomou a palavra conselheiro José Gonçalo que informou 

sobre a lista de devedores da dívida ativa. Citou a pendência Francisco Jaime 

Santos, solicitando cancelamento em virtude de aposentadoria por invalidez, mas 

pedindo que sua inscrição seja mantida ativa, mas cujo parecer da assessoria 

jurídica do CREMAL conclui que a remissão do débito só ocorre com o 

cancelamento de sua inscrição de médico. Posto em discussão, deliberado novo 

pronunciamento da assessoria jurídica, acerca da cobrança total da dívida. Após, 

citou o caso de Rosivaldo Queiroz Soares, em virtude a estar aposentado por 

invalidez desde 2009, com parecer da assessoria jurídico do CREMAL. Laboratório 

Samuel Pessoa, pedindo baixa de inscrição no CREMAL em virtude de estar inscrito 
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no Conselho Regional de Farmácia, com parecer da Assessoria Jurídica concluir 

que deve ser deferido o pleito, desde a data passivo 10/09/2013 (data de 

protocolização de prova documental). Em seguida, informou lista de devedores que 

não atingem o valor mínimo de débito de três anuidades e, por causa disto, estarão 

não incluídos na cobrança judicial. Após o término dessas discussões, o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, declarou encerrada esta Sessão Plenária 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. 

 

Maceió, AL, 16 de dezembro de 2013. 

 

Consº Fernando de Araújo Pedrosa 

Presidente do CREMAL 

Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 

2º Secretário do CREMAL 


