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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 14/04/2014. 

 
Ao décimo quarto dia do mês de abril 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), Alceu Pimentel (vice-corregedor), Sidney 

Pinto (3º Secretário), Alfredo Aurélio (corregedor), Benício Bulhões (1º secretário), 

Edilma Albuquerque (ouvidora), Cleber Costa (vice-ouvidor) 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 CREMAL nº01368/2014, da Secretária Municipal de Saúde de 

Arapiraca, que trata de Of. nº 7141/2013, de Dr. Ubiratan Pedrosa Moreira, trazendo 

denúncia de mau atendimento e óbitos na assistência materno-infantil. Posto em 

discussão, deliberado para abertura de sindicância via corregedoria, com 

desmembramento para duas sindicâncias. Após, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 

01378/2014, de Circular CFM nº 43/2014 – DEFIS, que trata de ofício agradecendo 

às ações de recepção durante as ações de treinamento do sistema de fiscalização. 

Posto em discussão, tomado ciência. Após, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 

01408/2014, do CONSSAÚDE, que trata de solicitação de auditório. Posto em 

discussão, deliberado pelo indeferimento. Após, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 

01437/2014, que trata de Circular CFM Nº 54/2014, enviando a Nota Técnica 

SEJUR nº 16/2014, que trata de dúvidas acerca de imposto sindical. Posto em 

discussão, deliberado pelo acatamento na íntegra, bem como adequar os trâmites 

de recepção de inscrição primária no CREMAL. Após, tomou a palavra o conselheiro 
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Alfredo Aurélio que informou que trará projeto de educação continuada no código de 

ética médica para a população médica. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro Benício Bulhões, que citou o evento recente de morte de paciente jovem 

durante exame de endoscopia digestiva alta. Posto em discussão, deliberado 

aguardar a chegada da demanda dos familiares, para posterior abertura de 

sindicância. Após, o conselheiro Sidney Pinto, sugeriu que o CREMAL efetue 

refiscalização em todas as clínicas inscritas no CREMAL, pois não existe nenhuma 

rotina de refiscalização. Posto em discussão, aprovado por unanimidade criar um 

cronograma de refiscalização, inicialmente de 10% das pessoas físicas inscritas. 

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

o PROTOCOLO CREMAL  Nº  01432/2014, que trata de Circular CFM nº 53/2014, 

que diz respeito a decisão Ref. Ação Ordinária / CREMERS – Contra a União, para 

que informe o nome dos tutores e supervisores do programa Mais Médicos. Posto 

em discussão, deliberado encaminhar para a assessoria jurídica para dar 

andamento em processo local. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº  01430/2014, que 

trata de Circular CFM nº 52/2014, que diz respeito a reunião que ocorrerá no dia 

06/05/2014, no CFM, sobre o relatório de Gestão Tribunal de Contas – TCU. Posto 

em discussão, deliberado encaminhar o contador do CREMAL. Após, tomou a 

palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL Nº 01436/2014 , da Diretoria de Assistência Farmacêutica, 

que trata de solicitação de auditório para curso multiprofissional de uso racional de 

medicamentos, nos dias 21 a 23 de maio de 2014. Posto em discussão, deliberado 

pelo indeferimento. Após, citou a análise em bloco de pedido de auditório do 

CREMAL do Hospital do Açúcar, para realização de processo seletivo de auxiliar de 

enfermagem no dia 30 de abril de 2014; pedido de auditório da SESAU para o dia 

21/05/2014. Posto em discussão, indeferidos os dois pedidos. Após, citou pedido de 

cessão de auditório do CREMAL para evento da SOALGO, no dia 01 e 02 de 

agosto, para jornada de ginecologia. Posto em discussão, aprovado por 

unanimidade. Após, tomou a palavra o conselheiro Benício Bulhões que citou 
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solicitação do COSEMS, pedindo auditório para realização de sua assembleia no dia 

05/05/2014. Posto em discussão, indeferido por maioria dos votos. Em seguida, 

aberta discussão sobre a manutenção, ou não, de decisão tomada em reuniões de 

diretoria anteriores sobre os critérios de cessão do auditório. Posto em discussão e 

após várias colocações dos conelheiros, apresentada a proposta de definição de 

cessão de auditório do CREMAL nos seguintes critérios: 1º) A cessão do auditório 

do CREMAL para entidades médicas, escolas de medicina (UFAL e UNCISAL), 

entidades estudantis médicas e associações/sociedades médicas estas serão 

deferidas sem ônus, desde que haja disponibilidade de datas e que o evento seja 

em dias úteis e com horário de término antes das 22h e 2º) Para requerimentos de 

pessoas ou entidades que não se enquadrem nos critérios acima, fica definido que 

cada caso será analisado individualmente, em votação, nas reuniões de diretoria. 

Posto em discussão, por maioria dos votos, aprovado tal normatização para os 

casos de pedido de cessão de auditório. Após, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou demanda da Presidência, que trata 

de renovação das Câmaras Técnica do CREMAL. Posto em discussão, deliberado 

postergar a discussão desse assunto para próximas reuniões de diretoria. Após, 

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

demanda da tesouraria, que trata de pedido de Maria Riva de Souza Amorim, que 

pede cancelamentos de Débitos e Registro. Em seguimento, lida nota ténica da 

assessoria jurídica do CREMAL que opinou pelo indeferimento do pedido. Posto em 

discussão, aprovado por unanimidade seguir a nota técnica da assessoria jurídica do 

CREMAL. Em prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 01319/2014, da turma de 

formandos da UNCISAL/MEDICINA, que trata de solicitação de auditório para os 

dias 24 ou 25 novembro de 2014. Posto em discussão, deliberado pelo deferimento. 

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

o PROTOCOLO CREMAL Nº 01945/2014, da UNILAB, que trata de 

questionamentos sobre valores de Anuidades e CNPJ de postos de coleta, 

reclamando que o valor da anuidade deveria ser metade do valor habitual. Em 
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seguimento, lido o parecer da assessoria jurídica sobre o tema, opinando que o 

pagamento da anuidade completa deve ser feito a partir de 2012 e em datas 

anteriores a 2011 ser o valor de metade da anuidade. Posto em discussão, aprovado 

por unanimidade eguir o parecer da assessoria jurídica do CREMAL. Em 

prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente Fernando Pedrosa que 

apresentou a questão da mundança do regime de trabalho dos funcionários dos 

conselhos de medicina da CLT para o regime jurídico único, inclusive já existinto 

termo de ajustamento de conduta entre ministério público federal e conselho federal 

de medicina acerca de mudança do regime de trabalho para o RJU. Citou que o 

ministério público está informando que os conselhos regionais tem de efetuar a 

mudança de regime sob pena de abertura de processo de improbidade 

administrativa em desfavor dos presidentes do conselhos de medicina. Após, tomou 

a palavra o conselheiro Alceu Pimentel que comentou notícias de seu conhecimento 

sobre o tema. Em seguida, aberta discussão e, por unanimidade, deliberado por 

aguardar maiores orientações do CFM a respeito de como conduzir esse tema. 

Após, tomou  palavra o conselheiro Benício Bulhões que apresentou demanda da 

Secretária Adjuta de Saúde de Maceió que pede a indicação de dois representantes 

para intengrar o Comitê municipal de Combate à mortalidade infantil e neonatal. 

Posto em discussão, deliberado encaminhar os conselheiro Humberto Belmino e 

Edilma Albuquerque. Após, o conselheiro Fernando Pedrosa apresentou demanda 

do CFM para que envie nomes para a comenda do Conselho Federal de Medicina. 

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 
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2º Secretário do CREMAL 


