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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 22/09/2014. 

 
Ao vigésimo segundo 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), 

Sidney Pinto (3º secretário), Alceu Pimentel (vice-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 o PROTOCOLO CREMAL nº 03216/2014, do CFM, que trata de 

Convite Posse e II ENCM – CFM. Posto em discussão, verificado que, como 

nenhum dos conselheiros diretores, exceto o presidente, não poderão ir, ficou 

deliberado pela ida dos conselheiros Fernando Pedrosa, Humberto Belmino e 

Edilma Albuquerque, com indicação para sorteio de outros 3 conselheiros entre os 

conselheiros: Francine Loureiro, Ana Lucia, Francisco e outros interessados durante 

a próxima plenária. Em seguimento, o conselheiro Alceu Pimentel sugeriu discutir na 

próxima plenária a adoção de critérios de produtividade nos processos da 

corregedoria dos conselheiros, para futuras escolhas de conselheiro para as 

viagens. Em prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro Corregedor, Alfredo 

Aurélio, que apresentou a programação científica do congresso brasileiro de 

cardiologia, onde o conselheiro Alfredo Aurélio foi convidado para ser palestrante e, 

em virtude disto, não poderá comparecer à próxima sessão de julgamento. Após, 

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

PROTOCOLO CREMAL s/nº, da Presidência do CREMAL, que trata do assunto 

sobre a assiduidade dos Conselheiros nas Sessões Plenárias da atual gestão, onde 

o Presidente tem notado que alguns conselheiros reiteradas vezes estão se 

ausentando sem justificativas. Posto em discussão, deliberado levar o assunto para 
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discussão na próxima plenária. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL s/nº, que trata de demanda 

do Dr. Avelar, acerca de dúvidas sobre Curso de Noções Básicas de 

Eletrocardiograma. Posto em discussão, deliberado que não existe óbices legais. 

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

PROTOCOLO CREMAL Nº 03129/2014, de Circular CFM Nº 157/2014, que trata de 

Gestão de documentos no âmbito dos Conselhos de Medicina, a respeito de nota 

técnica da AGU, sobre o tempo de guarda de documentos em uso dos conselhos de 

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

Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL  nº  03140/2014, de demanda da 

Prefeitura de Maceió, que trata de envio de atestados médicos suspeitos de 

preenchimento irregular. Posto em discussão, deliberado encaminhado para 

providências junto à ouvidoria. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL Nº  03095/2014, que trata 

de Circular CFM Nº 159/2014, acerca de sentença judicial desfavorável, concluindo 

que a inserção de CID em documento de internação hospitalar no SUS deve ser 

permitida. Após, o conselheiro tesoureiro, José Gonçalo, citou demanda da médica 

Jaelma Bomfim Silva, que solicita emissão de boletos de anuidades em atraso sem 

juros e multa, em virtude de reclamar que não recebera os boletos em seu endereço 

após mudar-se de endereço. Posto em discussão, deliberado pelo indeferimento, 

pois cabe ao médico atualizar o seu próprio endereço. Após, o conselheiro 

tesoureiro, José Gonçalo, citou demanda da médica Magaly Mabel de Oliveira que 

solicita abono da anuidade 2014 e da multa eleitoral, porque está afastada do 

trabalho desde 06/2013 por motivo de doença. Posto em discussão, deliberado 

solicitar à médica que acoste, ao processo, atestado médico de prova de sua 

condição clínica. Após, tomou a palavra o conselheiro Benício Bulhões citou 

Laboratório GERMED, trazendo peça teatral cujo público-alvo é apenas médicos, 

com o tem “Dr. Como enlouquecer o médico em um dia” e solicitando divulgação 

pelo CREMAL. Posto em discussão, deliberado pelo indeferimento. Em seguimento, 

tomou a palavra o conselheiro Benício Bulhões que citou superintendente de 
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perícias médicas do Estado, a Sra. Maria Ester Carvalho, pedindo que indiquem 

médicos oftalmologistas. Posto em discussão, deliberado encaminhar a lista de 

todos os oftalmologistas inscritos no CREMAL. Em seguida, tomou a palavra o 

conselheiro Benício Bulhões que citou demanda da Dra. Edilma Albuquerque, que 

versa sobre dúvida de advogado sobre a ficha de denúncia do CREMAL. Após, o 

conselheiro presidente indicou os funcionários para treinamento de curso da 

tesouraria. Posto em discussão, deliberado por unanimidade aprovados os nomes 

de: Márcia Vasconcelos, Davi Vasconcelos e Melquisedec. Em seguida, o 

conselheiro presidente informou sobre o curso para a comissão de licitação ainda 

estar sobrestado em virtude de nem todos os membros da comissão de licitação 

ainda terem disposição para participar do curso. Posto em discussão, aprovado por 

unanimidade. 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 


