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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 10/02/2014. 

 
Ao décimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, 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), Emmanuel Fortes (vice-presidente), Benício Bulhões (1º Secretário), 

José Gonçalo (tesoureiro), Sidney Pinto (3º secretário), Edilma Bulhões (ouvidora), 

Alceu Pimentel (vice-corregedor) e Irapuan Barros (2º secretário), além do assessor 

jurídico do CREMAL, o Dr. Yves Maia. Após, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO de Dra. Cláudia 

Falcão, solicitando a utilização do Auditório para a Pós-Graduação de Medicina 

Intensiva (Horários às Sextas-Feiras – (Tarde e noite) e Sábado o dia todo). Posto 

em discussão, deliberado pelo indeferimento em virtude de questões trabalhistas 

dos funcionários do CREMAL e devido ao choque de datas com eventos do 

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

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 0516/2014, do CFM, que trata de Circular 

CFM Nº 22014 – SECIN, contendo orientações sobre a prestação de contas exigida 

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

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 0492/2014, do Setor de Comissões – CFM, 

que trata de parecer Jurídico CFM sobre Consulta Pública ANS Nº 54/2013 

versando sobre solicitações feitas pelo CFM à ANS. Posto em discussão, tomado 

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

que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 0499 /2014, do CFM, que trata da 

Circular CFM Nº 017/2014 – PRESI, que trata sobre orientações da ilegalidade na 

concessão de determinadas gratificações a funcionários públicos. Após, tomou a 

palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL  Nº  0493/2014, do CREMEPE – OFÍCIO Nº 901/2014, que 



 

 
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 

trata proposta de projetos para a CARAVANA 2014. Posto em discussão, deliberado 

pela aprovação da adesão das propostas, com posterior confecção do projeto nos 

municípios de Alagoas. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº  0393/2014, da COMISSÃO 

NACIONAL PRÓ-SUS, que trata de COMUNICADO sobre as mobilizações 

propostas para o ano de 2014 e de reunião que ocorrerá em Brasília no próximo dia 

26. Posto em discussão, deliberado encaminhar a conselheira Edilma Barbosa. 

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

o PROTOCOLO CREMAL Nº 0395/2014, da COMISSÃO NACIONAL DE SAÚDE 

SUPLEMENTAR, que trata de REUNIÃO AMPLIADA DA COMSU que ocorrerá no 

próximo dia 14, na cidade de São Paulo/SP. Posto em discussão, deliberado enviar 

o conselheiro Cléber Costa ou a conselheira Márcia Pinto Loureiro. Após, tomou a 

palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o 

PROTOCOLO do CFM, que trata de PROGRAMAÇÃO DO I ENCM/2014. Posto em 

discussão, o conselheiro Alceu Pimentel sugeriu ampliação do tema sobre o trabalho 

do médico de atenção básica na mesa de trabalho médico do SUS. Após, tomou a 

palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o 

PROTOCOLO do CFM, que trata da Circular CFM Nº 13/2014 – SEGER – 

Sugestões de Hotéis – I ENCM 2014. Posto em discussões, deliberado analisar 

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

que apresentou o PROTOCOLO do CFM, que trata do CRONOGRAMA DAS 

ELEIÇÕES 2014, com informações das datas limite de publicações de editais e 

datas de eleições. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 0453 /2014, da DIRETORIA 

DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SESAU, que trada de DENÚNCIA – SUSPEITA DE 

PRESCRIÇÃO IRREGULAR DE DURATESTON, com suspeita de falsificação de 

receitas médicas. Posto em discussão, deliberado encaminhar demanda para o 

Setor de Ouvidoria do CREMAL, para intimar os médicos envolvidos para atestarem, 

ou não, a veracidade da emissão dos documentos. Após, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO 
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CREMAL Nº 0445 /2014, do Dr. Luiz Paulo Marques Piccinini – CRM/AL 5378, que 

trata de aviso de desligamento de escala de plantão com 04 dias de antecedência. 

Posto em discussão, deliberado aguardar se haverá denúncia por parte do Hospital 

do Açúcar de falta de médico em plantão, para posterior abertura de sindicância.  

Em seguida, o conselheiro Fernando Pedrosa citou a proposta de mudança das 

programações para as próximas sessões plenárias serem no dia 13 e 27/02/2014 e 

as próximas sessões de julgamento no mês de março. Posto em discussão, 

aprovado por unanimidade. Após, o conselheiro presidente informou que a reunião 

de Assembleia Geral para apreciação de contas ocorrerá no próximo dia 17/02/2014, 

com primeira chamada às 18:30h e segunda chamada às 19h. Em seguimento, 

tomou a palavra o conselheiro Alceu Pimentel comentou que existem ainda muitas 

sindicâncias pendentes de evolução na corregedoria, solicitando um maior 

engajamento dos conselheiros diretores na apresentação de relatórios de conclusão. 

Comentou ainda que há um problema de morosidade dos funcionários na confeção 

de ofícios e trâmites dentro da corregedoria. Após, tomou a palavra o conselheiro 

Emmanuel Fortes que sugeriu chamar as clínicas: Alerta Médico, Clion e os  

Hospitais Hapivida e Maceió, para assinarem termo de compromisso para que 

informem os seus diretores técnicos. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro 

José Gonçalo, Resolução CFM n. 2.052/2013 que trata do valor da anuidade para 

pessoa jurídica, mas que os boletos foram enviados faltando informar a necessidade 

de pagamento de boleto para emissão da CART. Após, exibiu  proposta de ofício a 

ser enviado aos diretores técnicos. Posto em discussão, deliberado por aprovação 

do envio do ofício. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro José Gonçalo 

apresentou a planilha de prestação de contas dos conselheiros. 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 
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Presidente CREMAL 
 

Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 

2º Secretário do CREMAL 


