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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 09/11/2015. 

 
Ao nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às dezenove 

horas e trinta 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), Irapuan Barros (2º secretário), 

Joseane Granja (coordenador de fiscalização), José Gonçalo (tesoureiro), Alfredo 

Aurélio (corregedor) Alceu Pimentel (vice-corregedor) e Cleber Costa (vice-ouvidor), 

além do assessor jurídico do CREMAL, o Dr. Yves Maia. Após, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou a pauta da presente 

sessão plenária. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente, que 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL s/nº, da Presidência do CREMAL, que trata 

de Curso de Tomadas e Prestação de Contas Anuais. Posto em discussao, 

deliberado não encaminhar nenhum representante. Após, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº  03417/2015, 

do CFM/SEJUR, que trata do Acordão do Tribunal Superior do Trabalho acerca do 

Depósito do FGTS para Cargos Comissionados.. Posto em discussão, deliberado a 

indicação de profissional da área de direto para que o CREMAL faça consulta a 

respeito do assunto, para posterior apreciação. Após, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 

03490/2015, que trata da, da Circular nº 204/2015 – CFM/DECCT, que trata de 

convite para o I Fórum de Formação de Médico Emergencista. Posto em discussão, 

deliberado enviar o conselheiro Joseane Granja. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO 

CREMAL nº  03319/2015, da Circular CFM Nº 193/2015 – CFM/DECCT , que trata 

de convite para o II Fórum de Medicina Aeroespacial. Posto em discussão, 

deliberado verificar se há algum conselheiro da plenária que esteja interessado. 
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Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou 

o PROTOCOLO CREMAL Nº 03023/2015, da Circular CFM Nº 161/2015, que trata 

de convite para o V Congresso Brasileiro de Humanidades Médicas. Posto em 

discussão, deliberado verificar se há algum conselheiro da plenária que esteja 

interessado. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 03390/2015, que trata de 

Ofício da Direção Médica Santa Casa de Maceió nº 049/2015, a respeito da 

Composição da Comissão de Revisão de Óbitos. Posto em discussão, deliberado 

encaminhar para confecção de parecer para apreciação em Plenária, designando o 

conselheiro Irapuan Barros para o relator. Após, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 

03349/2015, do Dr. José Wanderley Neto, que trata de solicitação de orientação, 

acerca da inviabilidade do financiamento de procedimentos cardiovasculares em 

Alagoas, com falhas de ressarcimentos pelo ente público. Posto em discussão, 

deliberado levar a discussão do assunto para a próxima reunião plenária. Em 

seguida, tomou a palavra o conselheiro presidente sugeriu o cancelamento da 

Plenária agendada para o dia 19/11/2015, sendo transferida para o dia 16/11/2015, 

conjuntamente com a Câmara de Sindicância. Posto em discussão, aprovado por 

unanimidade. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Presidente que 

apresentou a proposta do local para o treinamento de final de ano dos funcionários e 

conselheiros do CREMAL. Foram apresentadas as apropostas de alguns auditórios 

em hoteis em Gravatá-PE, em Gaiubu-PE. Posto em discussão, aprovado o Hotel 

Canaiurs Gaibu, em Pernambuco. Após, tomou a palavra o conselheiro Alfredo 

Aurélio, corregedor, que analisou alguns processos com maior prioridade na 

corregedoria pelo risco de prescrição e sugeriu uma sessão de julgamento para o 

mês de dezembro, já que pelo calendário anual não existem sessões de julgamentos 

previstas para o mês de dezembro. Posto em discussão, sinalizado pela aprovação 

de conversão/conjugação da plenária administrativa de dezembro com sessão de 

julgamento do tribunal de ética do CREMAL. Após, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o Protocolo CREMAL n. 47/2015, 
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que trata de Comunicação Interna da Tesouraria, funcionária Aline, que solicita 

esclarecimentos acerca de médicos falecidos que se encontram na Dívida Ativa ou 

estarão na Dívida Ativa, além de registro de multa de eleição dos anos anteriores, 

em obediência ao artigo 10º da Resolução CFM n. 2125/2015, deveriam estar com 

seus débitos anistiados. Posto em discussão, aprovado por unanimidade pela 

instauração de processo administrativo com fito da anistia desses débitos dos 

médicos já falecidos, com posterior apreciação desse processo administrativo pela 

Plenária do CREMAL, a qual deverá deliberar sobre a aprovação ou não das 

remissões dos débitos. Após, tomou a palavra o conselheiro Alfredo Aurélio , que 

apresentou demanda de Juiz da 9º Vara que intimou médico de posto de saúde para 

atuar como perito em demanda judicial, onde a médica foi denunciada no CREMAL 

por descumprimento da decisão judicial. Posto em discussão, deliberado aguardar o 

andamento da sindicância. Após, tomou a palavra o conselheiro Cleber Costa que 

apresentou proposta de que o CREMAL procedesse com julgamento simulados para 

estudantes de medicina do 5º e 6º anos, começando a partir do ano que vem. Posto 

em discussão, aprovado por unanimidade. Em seguimento, o conselheiro Cleber 

Costa comentou acerca do pedido de interdição do PAM Salgadinho Em resposta, o 

conselheiro presidente Fernando Pedrosa lhe repassou as ações tomadas pelo 

CREMAL a respeito do tema, informando que esstamos no período de prazo de 

aguardo da manifestação da secretaria municipal de saúde. 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. 
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Presidente CREMAL 
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2º Secretário do CREMAL 


