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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 04/07/2016. 

 
Ao quarto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, 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), Alfredo Aurélio (corregedor), Irapuan Barros (2º secretário), Benício 

Bulhões (1º secretário) e José Gonçalo (Tesoureiro), além da assossoria Jurídica do 

CREMAL, o Dr Yves Maia e do médico José Ronaldo, intensivista da UTI do Hospital 

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

apresentou a pauta da presente reunião de diretoria. Após, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que convidou o médico José Ronaldo, 

que veio informando condições precárias de trabalho no hospital Sanatório, 

destacando sobrecarga de trabalho nas escalas de plantão, particularmente do 

pessoal de apoio e de enfermagem. Relatou ainda problemas de atraso de salários 

de médicos, tanto da UTI quanto do pronto-atendimento. Mencionou que os atrasos 

vem ocorrendo de forma reiterada e cada vez mais atrasos, já somando 3 meses de 

atraso de salários. O conselheiro Fernando Pedrosa orientou que a categoria médica 

do hospital se reúna e conjuntamente decidam ingressar em conjunto com pedido de 

demissão, respeitando o prazo de aviso prévio de 30 dias, com fito de não haver 

prejuízos à assistência do paciente, também comunicando o fato ao CREMAL. Em 

seguida, informou que o CREMAL irá enviar a equipe de fiscalização para a 

constatação das condições éticas do Hospital Sanatório. Após, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 

0022/2016, do funcionário Jonattan da Silva, que trata de requerimento de 

Desincompatibilização. Posto em discussão, deliberado encaminhar para a análise 

da assessoria jurídica do CREMAL. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL s/nº, da 
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Presidência CREMAL, eu trata de solicitação de Afastamento temporário das 

atividades de conselheiro Cleber Costa Barros, entregue no CREMAL no dia 

30/05/2016, mas que o presidente, por um lapso, esqueceu de enviar ao setor de 

protocolo. Posto em discussão, nada encaminhado em contrário e, por unanimidade, 

aprovado o afastamento temporário. Após, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 

02487/2016, do Dr. Claudio Jorge Valente Soares, que trata de solicitação de anistia 

de débitos de Dívida Ativa, já com bloqueio de valores em conta bancária, em 

virtude de decisão judicial. Posto em discussão, deliberado pela negociação dos 

débitos de 2009 em diante, com posterior encaminhamento de pedido de 

desbloqueio dos valores de Dívida Ativa. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL s/nº, da 

Comissão de Licitação, que trata de solicitação de Compra de Liberação do Site 

Banco de Preço.  Posto em discussão, deliberado por encaminhar para análise da 

assessoria jurídica do CREMAL. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02698/2016, da 

carta convite para o “II Simpósio em Oncologia da Santa Casa de Misericórdia de 

Maceió”. Posto em discussão, deliberado pela tomada pela ciência. Em seguida, 

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

PROTOCOLO CREMAL nº 02644/2016, da Circular CFM Nº 134/2016 – 

CFM/DECCT, que trata da realização do II Fórum de Clinica Médica do Conselho 

Federal de Medicina. Posto em discussão, deliberado posteriormente indicar os 

conselheiros participantes. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02659/2016, da 

Previdência Social/INSS, que trata de resposta ao Of. CREMAL 328/2016, a respeito 

da comunicação de aposentadoria por invalidez de Dr. Carlson Torres e Dr Rogerio 

Henrique. Posto em discussão, deliberado por unanimidade iniciar a adoção dos 

tramites de abertura de processo administrativos descritos na RESOLUÇÃO CFM nº 

1.990/2012. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL s/nº, do conselheiro Irapuan 



 

 
Rua Sargento Aldo Almeida, 90, Pinheiro 

CEP: 57055-510 – Maceió/AL 

Fone: (82) 3036-3800 e Fax: (82) 3338-3030 
www.cremal.org.br 

E-mail: faleconosco@crmal.org.br 

Medeiros, que trata da minuta do parecer sobre a Comissão de Revisão de ÓBITOS, 

demandado pela Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Em seguida, tomou a 

palavra o conselheiro Irapuan Barros, que leu a íntegra da minuta do parecer. Em 

seguida, aberta discussão em diretoria e nada encaminhado em contrário, decidindo 

pela aprovação para seguir à leitura em Sessão Plenária, com fito de aprovação do 

parecer. Após, tomou a palavra o conselheiro Alfredo AUrélio, corregedor, que 

sugeriu que, do referido parecer, seja emitida uma Resolução do CREMAL para 

tratar do tema. Após, tomou a palavra o conselheiro Benício Bulhões que apresento 

oficio do CFM convidando para particiar do VI Congresso Brasileir de Direito Médico, 

em Belo Horizonte-MG, dias 04 e 05 de agosto de 2016. Posto em discussão, 

deliberado posteriormente analisar a indicação dos conselheiros que irão participar 

do evento. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro Benício, que apresentou 

demanda do CONSEMS, 25/07/2016, solicitaçao de auditório, para evento com os 

secretários municiais de saúde. Posto em discussao, deliberado pela aprovação, 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 


