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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 10/03/2014. 

 
Ao décimo dia do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às dezenove horas e 

vinte 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), José Gonçalo (tesoureiro), Benício Bulhões (1º secretário), Edilma 

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

Alfredo Aurélio (corregedor) e Irapuan Barros (2º secretário),. Após, tomou a palavra 

o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou demanda da posse da 

Comissão de Ética Médica do HGE agendada para  próxima 4ª feira, às 7h da 

manhã. Posto em discussao, deliberado encaminhar o conselheiro presidente. Após, 

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

Protocolo CREMAL s/n, que trata de convite par a inaugurção da Santa Casa – 

Unidade Farol. Posto em discusão, deliberado encaminhar o conselheiro Fernando 

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

apresentou o Protocolo do CFM, ue trata de comunicação de Ciruclar CFM n. 

37/2014, comunicando que estará promovendo no dia 04 de abril de 2014 o fórum 

sobre ensino médico, em Mato Grosso do Sul. Posto em discussão, delliberado 

encaminhar o conselheiro Fernando Pedrosa. Após, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou  o Protocolo n. 832/2014, oriundo da 

empresa Moraes e Alves, que trata de comunicação de transferência de Gestão do 

Corpo Clínico do Pronto-atendimento 2h do Hospital Sanatório. Posto em discussão, 

tomado ciência. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, que apresentou  o Protocolo n. 892/2014, oriundo do Poder 

Judiciário/Seção Judiciária do Distrito Federal, que trata de solicitação de resposta a 

respeito de espectro de atuação da Associação Médica Brasileira. Posto em 

discussão, deliberado encaminhar a assessoria jurídica do CREMAL para emissão 
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de nota técnica que subsidie a reposta do Conselho. Após, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou  o Protocolo n. 50/2014, 

que trata de solicitação de ressarcimento de valores de anuênio de fevereiro de 

2008 a dezembro de 2009 do funcionário Thiago Pereira Albuquerque, no valor 

atualizado devedor de 416,59 R$, devido à erro de contabilidade do CREMAL. Posto 

em discusão, deliberado a autorização do pagamento. Em seguimento, tomou a 

palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou  o Protocolo 

do TCU, que trata de questionário de Prestação de Contas e Auditoria. Posto em 

discussão, deliberado levantar os dados referentes ao questionário, ao passo que 

buscar esclarecimentos no CFM antes da efetivação da resposta. Em seguimento, 

tomou a palavra o conselheiro José Gonçalo que comunicou demanda da gerente 

administrativa do CREMAL que a Dra. Maria de Fátima Barros Lobo que faleceu em 

28/08/2012, mas que ainda não teve baixa de seu registro no CREMAL, sendo 

gerada dívida pós a data do óbito. Verificado que existem débitos de 2009 e 2010. 

Posto em discussão, deliberado que sejam efetuadas a cobrança dos débitos 

abertos antes do óbito ao espólio e, a partir da data do óbito, ser efetuada a 

remissão dos débitos gerados. Após, o conselheiro tesoureiro, José Gonçalo, 

citando demanda da médica Marta Betania, portadora de neoplasia, com 

documentos médicos de Portugal, que solicita cancelamento de inscrição e anistia 

de débito. Posto em discussão, deliberado encaminhar para análise da assessoria 

jurídica. Em seguida, o conselheiro Alceu Pimentel comentou sobre problema da 

maternidade do Hospital do HU-UFAL que a direção médica está obrigando os 

médicos plantonistas a fazer o teste rápido de HIV. Posto em discussão, deliberado 

que cabe ao médico SOLICITAR o exame de teste rápido de HIV, mas não compete 

ao médico o ato de execução da realização do exame. Após, tomou a palavra o 

conselheiro Benício Bulhões citou a Circular CFM dando prazo até o início de março, 

para que o CREMAL preste informações sobre dívida ativa. Após, o conselheiro 

Benício Bulhões citou demanda da Santa Casa de São Miguel dos Campos, 

solicitando o auditório do CREMAL no dia 20 de março pra reunião da equipe 

médica às 19h. Posto em discussão, deliberado pela aprovação. Após, o conselheiro 
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Benício Bulhões citou demanda do CFM informando reunião dos responsável pelo 

relatório de Gestão para envio do TCU. Após, o conselheiro Benício Bulhões citou 

demanda do Dr. Ricardo Nogueira, que solicita patrocinio de 03 passagens aéreas 

para palestrantes de curso Emergência Clínica da Casa da Palavra. Posto em 

discussão, deliberado pela aprovação. Após, o conselheiro Benício Bulhões citou 

demanda da Liga Acadêmica de Infectologia da UNCISAL, que solicita auditório para 

o dia 03 de abril, para curso introdutório da Liga, das 17 às 21h. Posto em 

discussão, deliberado pela aprovação. 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 


