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ATA DA NONGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA (971ª) 
SESSÃO PLENÁRIA DO CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS (CREMAL), REALIZADA NO DIA 
26/06/2014, EM SUA SEDE À RUA SARGENTO ALDO ALMEIDA, Nº 90, 
BAIRRO DO PINHEIRO, MACEIÓ-AL, ÀS 19:20h. 

 

Ao vigésimo sexto dia do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às 

dezenove horas e vinte minutos, no auditório deste Conselho, em sua sede à rua 

Sargento Aldo Almeida, nº 90, bairro do Pinheiro, em Maceió, Alagoas, fizeram-se 

presentes os conselheiros assinados no livro de presença, participantes da 971ª 

sessão plenária do corpo de conselheiros efetivos e suplentes deste Conselho 

Regional de Medicina de Alagoas (CREMAL). Após, o conselheiro presidente 

informou que a justiça federal de primeira instância no Mato Groso emitiu decisão 

que obriga os diretores médicos a fornecer prontuário de paciente falecido até 

familiares de quarto grau. Destacou que o CFM recorreu de decisão e aguarda de 

análise do recurso. Em seguimento, o conselheiro Fernando Pedrosa destacou que 

o presidente da comissão de ética do HGE, Fabrício Avelino, emitiu ofício alertando 

sobre o problema de pacientes com doenças infectocontagiosas (tuberculose, 

meningite, etc), estão sendo colocados em nos mesmos ambientes dos pacientes 

gerais e, neste mesmo ofício, foi proposto um plano de contingência com a criação 

de uma enfermaria específica. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro 

corregedor Alfredo Aurélio que explicou as razões do cancelamento da sessão de 

julgamento que estava previsto para hoje, destacando que o advogado de uma das 

partes peticiou adiamento no dia 20/06/2014, devido problemas de saúde de uma 

das partes. Destacou que esse PEP prescreve em 2015 e já é o segundo adiamento 

desta Seção e alertou às partes que o julgamento haverá impreterivelmente no início 

do mês de setembro. Posto em discussão, aprovado por unanimidade o adiamento 

da sessão de julgamento para o mês de setembro deste ano. Após, o conselheiro 
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Alfredo Aurélio, corregedor, informou que a próxima sessão de julgamento das 

câmaras de sindicância será no próximo dia 04 de julho de 2014. Após, o 

conselheiro presidente Fernando Pedrosa apresentou o parecer da comissão de 

tomada de contas dos meses de março e abril de 2014, que sugeriu pela aprovação 

das contas dos referidos meses. Posto em discussão, aprovado por unanimidade. 

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

a solicitação de afastamento do Conselheiro Cléber Costa de 05/06/2014 a 

06/10/2014, em virtude de que irá concorrer a cargo eletivo de deputado estadual. 

Posto em discussão, deliberado pela aprovação por unanimidade. Após, tomou a 

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

de afastamento da conselheira Kristhyna Regis Melo, em virtude de problemas de 

saúde na família e viagem para outro estado. Posto em discussão, deliberado pela 

aprovação por unanimidade no período de 90 dias de afastamento. Em seguimento, 

o conselheiro Fernando Pedrosa sugeriu nomear o espaço de eventos anexo ao 

estacionamento do CREMAL para ESPAÇO LUIZ DIRAN, em homenagem ao ex-

funcionário mais antigo do conselho e que faleceu ano passado. Posto em 

discussão, deliberado por unanimidade pela aprovação. Após, o conselheiro Antônio 

de Pádua relembrou decisão anterior do CREMAL que definiu por homenagear o 

médico e ex-conselheiro falecido João Omena Macário para nomear o espaço da 

corregedoria. Posto em discussão, deliberado pela aprovação por unanimidade. Em 

seguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa informou que a ex-

funcionária médica fiscal Ana Marluce impetrou dois processos na justiça federal em 

desfavor do CREMAL, uma delas pedindo indenização de horas-extras nas viagens 

do Conselho e outra requerendo mudança de seu regime celetista para regime 

jurídico único. Posto em discussão, tomado conhecimento e encaminhado o caso 

para a acessória jurídica do CREMAL. Após, o conselheiro Fernando Pedrosa 

comunicou as dificuldades que estão ocorrendo com alguns funcionários do 
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CREMAL. Em seguida, o conselheiro Fernando Pedrosa informou que haverá 

necessidade de agendamento de plenária administrativa no dia de sábado para que 

o CREMAL conclua o seu planejamento estratégico, em atendimento à exigência do 

TCU. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro Alceu Pimentel que comunicou 

que a Lei que prevê o reajuste anual dos contratos de trabalho dos profissionais de 

saúde de planos e seguros de saúde foi sancionada e em vetos nesta semana. Em 

seguimento, o conselheiro Fernando Pedrosa informou que houve o encerramento 

da inscrição de chapas para conselheiros federais e, em Alagoas, apenas uma 

chapa se inscreveu, composta com o conselheiro Emmanuel Fortes e Alceu 

Pimentel. Destacou que a comissão eleitoral já analisou a inscrição da chapa e já a 

homologou. Posto em discussão, aprovado por unanimidade. Após o término dessas 

discussões, o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, declarou encerrada esta 

Sessão Plenária e, para constar, eu, Irapuan Medeiros Barros Junior, 2º Secretário, 

lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelo vice-presidente, após julgá-la 

de conforme. 

 

Consº Fernando de Araújo Pedrosa 

Presidente do CREMAL 

 

Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 

2º Secretário do CREMAL 


