
 

 
Rua Sargento Aldo Almeida, 90, Pinheiro 

CEP: 57055-510 – Maceió/AL 

Fone: (82) 3036-3800 e Fax: (82) 3338-3030 
www.cremal.org.br 

E-mail: faleconosco@crmal.org.br 

ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 01/09/2014. 

 
Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às 

dezenove horas e cinco minutos, em sua sede à rua Sargento Aldo Almeida, 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), Benício Bulhões (1º Secretário), Alfredo Aurélio (corregedor), 

José Gonçalo (tesoureiro) 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 citou PROTOCOLO CREMAL s/nº, que trata de transmissão 

de assuntos debatidos em reunião dos tesoureiros em Brasília, no dia 28/08/2014, 

pelo Conselheiro José Gonçalo da Silva Filho – Tesoureiro, destacando que foi 

aprovado o valor de anuidade de 2015, a qual será no valor de R$ 597,00 

correspondendo ao aumento de 6,34 % e data de vencimento 31 de março de 2015, 

com desconto para o valor R$ 567,00 com pagamento até o dia 31/01 e de R$ 

579,00 com pagamento até 28/02. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, que citou  PROTOCOLO CREMAL nº 02921/2014, do gabinete 

do Vereador Cleber Costa de Oliveira, que trata de solicitação de agenda para visita 

amistosa do candidato ao Governo de Alagoas, Renan Calheiros Filho. Posto em 

discussão, deliberado pelo agendamento da próxima quinta-feira, dia 11/09/2014. 

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

citou PROTOCOLO CREMAL nº 02799/2014, de informe do CFM e Febrasgo, em 

nota pública que exigem medidas que garantam a reabertura dos leitos Obstétricos 

em todo o Brasil. Posto em discussão, tomado conhecimento. Após, tomou a palavra 

o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que citou PROTOCOLO CREMAL Nº 

02814/2014, que trata de Circular CFM Nº 142/2014 – SEJUR, a respeito de 

contenda com o CRM-RS que está com disídia na publicação de acórdão de 

julgamento onde conselheiro de seu corpo foi condenado já com trâmite em julgado. 
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Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que 

citou  PROTOCOLO CREMAL  Nº  02813/2014, que trata de Circular CFM Nº 

143/2014, sobre padronização de identificação do médica na publicação da 

Resolução CFM n 2.069/2014. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, que citou PROTOCOLO CREMAL Nº  02863/2014, de Dr. Paulo 

José Moraes – Soc. Alagoana de Odontologia, solicitando auditório. Posto em 

discussão, deliberado pela aprovação. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que citou PROTOCOLO CREMAL Nº 

02860/2014, da SESAU, que trata de solicitação do auditório – Planejamento do 

Tratamento de Tracoma. Posto em discussão, deliberado pela aprovação. Após, 

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

PROTOCOLO CREMAL Nº 02846/2014, de origem da Unimed e que trata de 

solicitação de dados dos médicos registrados no CREMAL. Posto em discussão, 

deliberado pelo deferimento apenas de informação de nome de médico, CRM, data 

de nascimento e CPF. Em seguida, o conselheiro presidente apresentou tese de 

conclusão de mestrado de Síndrome de Burnout de médica que solicita publicação 

pela editora da UFAL, a EDUFAL, para 1.000 exemplares, no valor de R$ 5.230,00. 

Posto em discussão, deliberado pela aprovação para distribuição gratuita durante as 

festividades do Dia dos Médicos. Após, o conselheiro Alfredo Aurélio solicitou 

informações acerca de denúncia feita em língua estrangeira, como deve ser 

acatada. Posto em discussão, o assessor jurídico do CREMAL informou que a 

denúncia ou deve vir traduzida para o português pela própria demandante, ou que a 

mesma arque com as despesas da tradução juramentada. Posto em discussão, 

aprovado pela condução conforme orientou o assessor jurídico. Em seguimento, o 

conselheiro Alfredo Aurélio leu o integral teor dos trâmites do procedimento 

administrativo de advertência à funcionária Lourlines, onde foi formada comissão de 

inquérito administrativo com um conselheiro e dois funcionários do CREMAL, foi 

tomada oitiva da funcionária envolvida, em seguida informou que a própria 

funcionária protocolou pedido de retirada de seu pedido de reconsideração, 

aceitando a penalidade de advertência, portanto com a conclusão de processo 
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administrativo. Posto em discussão, aprovado por unanimidade e deliberado por 

acostar a advertência na ficha profissional da referida funcionária. Após, o 

conselheiro Benício Bulhões apresentou demanda do Hospital de Santana do 

Ipanema que está solicitando parecer do CREMAL acerca de atendimento de 

emergência de apenas um cirurgião geral na escala médica se, em caso de estar 

preso do centro cirúrgico atendendo paciente, poderá fechar porta do hospital para 

não recepção de outros paciente. Posto em discussão, deliberado pelo 

indeferimento. 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 


