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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 07/12/2015. 

 
Ao sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, 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), Benício Bulhões (1º Secretário), Irapuan Barros (2º secretário), 

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

Pimentel (vice-corregedor). 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/n, da presidencia, que trata dos informes a próxima plenária do  

17/12/2015, onde será apreciada a prestação de contas do mês de novembro, em 

seguida haverá uma pequena confraternização de final de ano, com um jantar 

custeado por doação de verbas dos próprios conselheiros. Em seguida, aresentou o 

PROTOCOLO s/n, da tesouraria, acerca de documento da tesouraria entregue ao Dr 

Yves Maia, em 26/01/2015, para dar extinção processual e devolução dos valores 

bloqueados pelo justiça, a respeito de médica (Viviane Lisboa Vasconcelos) que fez 

o pagamento de todos os seus débitos, mas que não houve a baixa da decisão 

judicial, além de dois outros casos de médicos Edvilson Castro e Edvilson Santos, 

que trata de problemas similares. Posto em discussão, deliberado encaminhar os 

casos para o Assessor Jurídico do CREMAL. Em seguimento, apresentou-se o 

protocolo n. 3742/2015, da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, acerca de 

valores de serviços bancários. O BB está cobrando o valor de 5,40 R$ por serviço 

bancário. A Caixa está cobrando o valor 5,45 R$ por serviço bancário. Posto em 

discussão, aprovada a proposta do Banco do Brasil, por ser a mais barada, em 

seguida deliberado enviar a funcionária Márcia Vasconcelos, na próxima quarta-

feira, para ir à agência do BB negociar valor a menor, para renovação do contrato. 
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Após, tomou a palavra o presidente Fernando Pedrosa, que apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL nº 03785/2015, da AMB, que trata de Convite para Reunião 

dos Representantes Comissão de Honorários Médicos. Posto em discussão, 

deliberado enviar a conselheira Edilma Albuquerque. Em seguimento, tomou a 

palavra o presidente Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL 

nº  03781/2015, da Uncisal – Vice- Reitor Dr. Paulo Costa, que trata  de convite para 

vistoriar as novas Instalações da Maternidade Santa Mônica. Posto em discussão, 

deliberado encaminhar o médico fiscal, para os procedimentos de fiscalização. Após, 

tomou a palavra o presidente Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO 

CREMAL Nº 03808/2015, do Conselheiro Jorge Soares, que trata da solicitação de 

Afastamento. Posto em discussão, deliberado pela aprovação da diretoria, enviando 

para a apreciação na próxima plenária. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro 

Alfredo Aurélio, corregedor, que trouxe as demandas da corregedoria, 

particularmente acerca das datas de agendamentos de julgamentos de PEP. Tomou 

a palavra o conselheiro Benício Bulhões, que solicitou que haja melhor programação 

das datas de julgamentos, para que não hajam atropelos das sessões plenárias 

administrativas de aprovação de contas. Após, tomou a palavra o presidente 

Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 03802/2015, do 

CFM, que trata do III Fórum de Medicina do Esporte. Posto em discussão, 

deliberado encaminhar o membro da Câmara Técnica de medicina do esporto do 

CREMAL, o médico Sergio, ortopedista, além do conselheiro Joseane Granja. Posto 

em discussão, aprovado por unanimidade. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro Alceu Pimentel levantou debate acerca da necessidade do presidente 

entrar em contato pessoalmente com cada um dos conselheiros que estão com 

dificuldades de dar andamento nas sindicâncias do CREMAL. Em seguida, tomou a 

palavra o conselheiro tesoureiro, José Gonçalo, que apresentou demanda da médica 

Andrea Santos de Oliveira, enviando email para a tesouraria, contestando multa 

sobre falta de votação, bem como citando que encontra-se doente, afastada do 

trabalho e em auxílio-doença. Posto em discussão, deliberado encaminhar para 

parecer da Assessoria Jurídica do CREMAL, com posterior apreciação em plenária. 
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Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Benício Bulhões que apresentou 

demanda do médico Roger, que comunicou decisão de fechar o serviço de 

emergência do Hospital de Unicão dos Palmares. Após, tomou a palavra o 

conselheiro Joseane Granja, que apresentou demanda do CREMESE acerca de 

edital de convocação de peritos do INSS. Tomou a palavra o conselheiro Irapuan 

Barros, que informou que a categoria médica perita do INSS está em período de 

greve há mais de 90 dias, sofrendo retaliações do Governo Federal, inclusive 

desconto de salários, e informou que a cateoria médica já vem anunciando que irá 

apresentar denúncia de infração ética em desfavor daqueles médicos que se 

inscreverem nesse processo seletivo precarizado do INSS e começarem a trabalhar 

em substituição aos médicos grevistas. Em seguida, o conselheiro Joseane Grande 

repassou os informes das discussões travadas nos fóruns de Fiscalização, 

Humanidades e Emergencistas, realizados no CFM. 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 


