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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 20/10/2014. 

 
Ao vigésimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às dezenove 

horas e dez 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), Emmanuel Fortes (vice-presidente), Sidney Pinto (3º secretário), Alceu 

Pimentel (vice-corregedor), Benício Bulhões (1º secretário), José Gonçalo 

(tesoureiro), Alfredo Aurélio (corregedor) e Irapuan Barros (2º secretário), além dos 

médicos Carmen e Joseane, das equipes de fiscalização. Inicialmente, tomou a 

palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa que citou o PROTOCOLO 

CREMAL nº 03330/2014, que trata de Circular Nº 172/2014 - CFM/DECCT, a 

respeito de definição de Participantes do IV Congresso Brasileiro de Humanidade 

em Medicina. Posto em discussão, deliberado posteriormente compor a lista de 

indicação de conselheiros na próxima plenária. Após, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa que citou o PROTOCOLO CREMAL nº 03479/2014, 

da Sociedade Alagoana de Oftalmologia, que trata de solicitação de sala para 

realização de eleição de sua entidade. Posto em discussão, aprovado por 

unanimidade. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa citou a 

programação de reforma das divisórias do auditório do CREMAL, destacando que a 

empresa licitada solicitou a disponibilização de 20 dias para o serviço, como isso 

havendo a necessidade de o auditório do CREMAL ser fechado no período de 05 a 

20 de novembro de 2014. Posto em discussão, aprovado por unanimidade. Após, 

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

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

Comissão do Concurso do CREMAL. Indicado os conselheiros Fernando Pedrosa, 

Márcia Rebelo e Benício Bulhões. Deliberado encaminhar a minuta do Edital de 

concurso para análise da assessoria jurídica do CREMAL, com posterior avaliação 
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da comissão de concurso. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa que citou o PROTOCOLO CREMAL s/nº, da Presidência 

CREMAL, que trata de proposta de realização de um fórum das Clínicas de 

Tratamento de Dependentes Químicos, para discussão sobre as novas exigências 

éticas que regulam o setor. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa que citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 03522/2014, 

do IOFAL, que trata de solicitação do auditório em janeiro para realização de 

encerramento de Especialização. Posto em discussão, deliberado pela aprovação 

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

citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 03451/2014, que trata de Circular CFM Nº 

183/2014 – SEGER, informando a composição da Nova Diretoria do CFM. Em 

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

o PROTOCOLO CREMAL Nº 03480/2014, que trata de Resolução CFM Nº 

2.081/2014 e informando a homologação da eleição CFM 2014. Posto em 

discussão, tomado ciência. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa que citou o PROTOCOLO CREMAL s/nº, da presidência do 

CREMAL, que trata de texto publicado na imprensa e de lavra do Dr. Ronald 

Mendonça, informando a redução de leitos de retaguarda psiquiátrica no SUS e o 

descredenciamento do Hospital José Lopes. Posto em discussão, deliberado 

encaminhar moção de apoio ao Dr. Ronnald e convidar todos os diretores de 

hospitais psiquiátricos, com convite à imprensa, para mostrar a situação caótica da 

assistência psiquiátrica no serviço público de saúde. Posto em discussão, deliberado 

agendar essa reunião para o dia 10/11/2014. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro Benício Bulhões apresentou a proposta de antecipação do feriado do 

servidor público do dia 28/10 para o dia 27/10. Posto em discussão, aprovado por 

unanimidade. Após, o conselheiro Benício Bulhões citou três notificações da 

Prefeitura de Maceió a respeito de cobranças de lotes de IPTU no valor de cerca de 

54 mil reais. Posto em discussão, deliberado encaminhar para a assessoria jurídica, 

para a contestação, em virtude de o CREMAL ser isento a pagamento de IPTU. Em 

seguida, tomou a palavra o conselheiro Alfredo Aurélio, corregedor, comunicou à 
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diretoria que no dia 11 de novembro/2014, o médico Talvane Albuquerque 

comparecerá no CREMAL a respeito de andamento do PEP em seu desfavor. Após, 

tomou a palavra o conselheiro corregedor, Alfredo Aurélio, que solicitou orientações 

acerca de andamentos do PEP CREMEB desaforado para o CREMAL, com a 

expiração do prazo do Recurso para as partes. Após, tomou a palavra a médica 

fiscal do CREMAL, Carmem Lúcia, que citou alguns conflitos que estão sendo 

provocados com a nova metodologia de fiscalização dos CRM`s. Em seguida, tomou 

a palavra o conselheiro Emmanuel Fortes, destacou como foram construídos os 

critérios de fiscalização. 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 


