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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 19/05/2014. 

 
Ao décimo nono dia do mês de maio 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), José Gonçalo (tesoureiro), Emmanuel Fortes (vice-presidente), Cléber 

Costa (vice-ouvidor), Alceu Pimentel (vice-corregedor), Sidney Pinto (3º Secretário), 

Benício Bulhões (1º Secretário), 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 pedidos de esclarecimentos ao 

assessor jurídico do CREMAL acerca de nota técnica jurídica emitida pelo CFM e 

que trata do pagamento de despesas durante o processo eleitoral, bem como sobre 

a solicitação do ministério público federal para informação de apenados do 

“SisContaEleitoral”. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente que 

citou o PROTOCOLO CREMAL s/n, da presidência CREMAL e que trata da 

proposta de reajuste Salarial dos funcionários CREMAL. Foram apresentadas duas 

tabelas de propostas de aumento salarial, a primeira com aumento no valor de 

6.06% e a segunda no valor de 10%. Em seguida, o conselheiro president 

apresentou o histórico de receitas e despesas do CREMAL. Posto em discussão, 

verificado que a tabela de reajuste em 10% elevaria o custo para patamares de 

instabilidade financeira, o que no futuro poderá trazer. Em seguida, deliberado por 

uma proposta intermediária de autorização de 8% de aumento do valor do salário e 

mais de 11,11% de aumento no valor de vale-alimentação. Após, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa que apresentou a problemática acerca de alguns 

funcionários do CREMAL que reiteradamente vêm desrespeitando a hierarquia. Em 

seguimento, tomou a palavra o conselheiro Alceu Pimentel que sugeriu que seja 

aberto processo administrativo disciplinar. Tomou a palavra o assessor jurídico do 
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CREMAL que teceu esclarecimentos jurídicos a respeito dos pontos elencados. Em 

seguida, tomou a palavra o conselheiro Benício Bulhões destacou a necessidade de 

especificar os horários de funcionamento do CREMAL. Após, tomou a palavra o 

assessor jurídico do CREMAL que destacou que tal regulação poderá ser dada por 

meio de portaria. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 01777/2014, do CFM, que 

trata da Circular CFM Nº 057/2014 sobre curatela de pessoas com deficiência. Após, 

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

PROTOCOLO CREMAL nº 01793/2014, do CFM, que trata de Circular CFM Nº 

076/2014 e que diz respeito sobre manifestação ao ofício da vara federal sobre 

abertura de processo ético profissional a profissionais que não acataram a CBHPM. 

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

denúncia de médica do Programa Mais Médico que está dando plantão em hospital 

no serviço de urgência na cidade de Maragogi/AL. Posto em discussão, deliberado 

apurar os fatos através de fiscalização flagrante, para posterior deliberação. O 

conselheiro Sidney Pinto sugeriu a abertura de sindicância em desfavor do diretor 

técnico da unidade hospitalar. Posto em discussão, aprovado por unanimidade 

requisitar os documentos de atendimento do SAMU, bem como convocar o diretor 

técnico para explicar os fatos. Em prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro 

Alceu Pimentel que apresentou problema que se anuncia com a proposta de 

implantação da lei do SIMPLES para os profissionais de saúde, onde o artigo 

terceiro diz que os microempresários individuais vão estar isento de pagamento de 

contribuição sindical e de anuidade de conselho profissional, com isso, podendo 

gerar um prejuízo na arrecadação de anuidades de pessoas jurídicas. Após, tomou a 

palavra o conselheiro Alceu Pimentel comentou sobre dificuldades de fiscalização 

nas equipes de saúde indígenas em atendimento à solicitação do Ministério Público 

Federal. Informou que entrou em contato com os representantes da saúde indígena 

do estado e já articulou acesso às comunidades indígenas e solicitou ao conselheiro 

Sidney Pinto e à funcionária Patrícia Valéria que verifiquem o calendário de 

fiscalização. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, 
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que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 01778/2014, do CFM, que trata da 

Resolução CFM Nº 2.073/2014 e que diz respeito de firmamento de TAC na 

sindicâncias dos conselho de medicina. Após, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº  

01788/2014, do CFM, que trata de Circular CFM nº 77/2014 sobre normatização de 

identificação de médico em publicidade. Em seguimento, o conselheiro Presidente 

do CREMAL citou que nos dias de jogos da seleção do Brasil o expediente do 

Conselho seguirá a portaria do Ministério do Panejamento e Gestão para o serviço 

público federal. Posto em discussão, aprovado por unanimidade. Em seguimento, 

tomou a palavra o conselheiro José Gonçalo, tesoureiro, informando demanda de 

médico falecido (Protocolo n. 171/2014 – José Laurindo Prudente, CRMAL 3164) no 

mês de março de 2014 e que não chegou a pagar a anuidade. Posto em discussão, 

deliberado por unanimidade pela anistia do débito de 2014, devido ao óbito. Em 

seguimento, o conselheiro Cléber Costa externou sua preocupação a respeito da 

saúde pública municipal, particularmente no tocante à assistência de atenção 

primária e saúde bucal. Em prosseguimento, o conselheiro presidente Fernando 

Pedrosa citou que, na próxima plenária do CREMAL, estará presente a secretária 

municipal de saúde de Maceió, Dra. Sylvana Medeiros, que esclarecerá aos 

conselheiros a atual situação da saúde pública na capital alagoana. Em seguida, o 

conselheiro vice-presidente Emmanuel Fortes destacou as ações de fiscalização dos 

conselhos de medicina e informou que já foram realizadas mais de mil fiscalizações 

no novo sistema do CFM. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que destacou que um dos pontos da próxima sessão 

plenária do CREMAL será a discussão sobre o planejamento estratégico do 

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

Pedrosa, que apresentou a demanda de indicação de representantes do CREMAL 

para a composição de vagas no Conselho Estadual de Saúde. Aberto discussão da 

diretoria do CREMAL, deliberado por unanimidade a indicação dos nomes dos 

conselheiros Sidney Pinto da Silva e Edilma de Albquerque Lins Barbosa. Após o 

término dessas discussões, o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, declarou 
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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 


