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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 01/08/2016. 

 
Ao primeiro dia do mês de agosto 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), José Gonçalo (tesoureiro), Irapuan Barros (2º secretário), Benício 

Bulhões (1º secretário). Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, 

presidente, que apresentou a pauta da presente reunião de diretoria. Após, tomou a 

palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL 

s/nº, de origem da PRESIDÊNCIA DO CREMAL, que trata da CARTA ABERTA – 

ABRAMET. Posto em discussão, tomado ciência.  Em seguimento, tomou a palavra 

o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 

2808/2016, do CREMEC – PRESIDÊNCIA, que trata de informação sobre 

cumprimento de Sentença Judicial. Posto em discussão, tomado ciência. Após, 

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

CREMAL nº 02752/2016, da SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA – 

REGIONAL ALAGOAS, que trata de denúncia acerca de exercício ilegal da medicina 

por um odontólogo, realizando procedimentos estéticos invasivos. Posto em 

discussão, deliberado encaminhar pedido de consulta ao CFM. Em seguimento, 

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

CREMAL nº 02729/2016, que trata da Circular CFM Nº 139/2016, convidando para o 

IV Encontro de Assessores de Comunicação dos Conselhos de Medicina, nos dias 

30 e 31 de agosto de 2016. Posto em discussão, posteriomente indicar os 

conselheiros. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02727/2016, que trata da Circular nº 

140/2016, convidando para I Fórum Nacional de Integração do Médico Jovem do 

CFM. Posto em discussão, deliberado encaminhar o conselheiro Diogo Nilo. Em 
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seguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL nº 02873/2016, oriundo do Deputado Federal Mandetta, 

que trata da campanha de Mobilização de Apoio á Criação da Frente Parlamentar. 

Posto em discussão, deliberado tomar ciência. Após, tomou a palavra o conselheiro 

Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02869/2016, que 

trata da Circular CFM Nº 158/2016, acerca da solicitação de indicações para 

concessão de comendas. Posto em discussão, deliberado encaminhar o nome do 

médico Milton Henio e conversar a respeito com o conselheiro Gerson Odilon. Em 

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

PROTOCOLO CREMAL nº 02866/2016, que trata da Circular CFM 153/2016, 

informando a realização do IV Fórum de Medicina do Trabalho do CFM, que 

ocorrerá no dia dia 12 de agosto, em Brasília. Posto em discussão, deliberado 

encaminhar o conselheiro José Gonçalo. Após, tomou a palavra o conselheiro 

Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02846/2016, que 

trata de demanda do funcionário Jonattan da Silva Gomes, que trata da solicitação 

de afastamento para Candidatura Eleitoral. Posto em discussão, deliberado pelo 

indeferimento, em virtude o o Conselho ser uma autarquia federal especial, não 

recebendo verbas federais ou de setores públicos, além de regime trabalhista com 

CLT, portanto, não se enquadrando na lei de desincompatibilização. Em seguimento, 

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

CREMAL nº 02904/2016, que trata de demanda da Liga Acadêmica de Clínica 

Médica – UFAL, solicitando de ajuda para o evento (Canetas e livros de publicação 

do CREMAL). Posto em discussão, aprovado por unanimidade. Após, tomou a 

palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL 

s/nº 2016, da PRESIDENCIA DO CREMAL, que trata de curso do Tribunal de 

Contas da Uniao, de inscriçao gratuito, de nome "Seminário Diálogo Público – 

Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional", que 

será realizado na cidade de João Pessoas/PB, no dia 19/08/2016. Posto em 

discussão, o conselheiro tesoureiro informou que irá haver um evento similar em 

Brasilia, pelo CFM, nos dias 15 e 16/08/2016. Após deliberação em diretoria, 
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aprovado indicar a ida do conselheiro José Gonçalo, além do funcinários Davi 

Vasconcelos (comissao de licitação) e Melquisedec (contador), para o curso na 

cidade de Joao Pessoa- PB. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro 

Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02842/2016, de  

ORIGEM: Dr. WILLIAN HURTADO – HU, que trata de solicitação de patrocínio para 

o 6º Tutorial de Cirurgia UROGINECOLÓGICA. Posto em discussão, deliberado pela 

aprovaçao por unanimidade. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando 

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02843/2016, oriundo do Dr. 

Willian Hurtado – HU, que trata de solicitação de membro do cremal como 

palestrante para o 6º Tutorial de Cirurgia UROGINECOLÓGICA. Posto em 

discussao, deliberado indicar o conselheiro José Humberto Belmino. Em 

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

PROTOCOLO CREMAL nº 02160/2016, que trata da Circular CFM Nº 100/2016, 

informando a realizaçao do II Encontro Nacional dos Conselhos de Medicina do Ano 

de 2016, nos dias 14, 15 e 16 de setembro de 2016, na cidade de Campo Grande - 

MT. Posto em discussao, deliberado encaminhar os conselheiro Humberto Belmino, 

José Gonçalo, Benício Bulhoes e Fernando Pedrosa. Após, tomou a palavra o 

conselheiro José Gonçalo, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL s/nº 2016, de 

demanda da Tesouraria – CREMAL, que trata de solicitaçao para autorizaçao para 

envio das cartas de cobrança dos débitos de 2016 para trás. Posto em discussao, 

aprovado por unanimidade. Após, tomou a palavra o conselheiro José Gonçalo, que 

apresentou informaçao sobre detalhes do curso de E-SOCIAL, feito recentemente, 

destacando a necessidade de o CREMAL ajustar algumas contidas, sob o risco de 

penalidades na justiça do trabalho. Posto em discussao, deliberado solicitar ao 

contador do CREMAL o cálculo do impacto financeiro e, de pronto, já ir implantando 

as alteraçoes necessárias. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa 

citou demanda do Assessor Jurídico do CREMAL, o Dr. Yves Maia, que recebeu 

pagamento de cobrança da dívida ativa em sua conta pessoal. Posto em discussao, 

deliberado solicitar ao assessor jurídico do CREMAL que formalize processo para a 

devoluçao dos valores ao CREMAL. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro 
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Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL s/nº 2016,  convite da 

Unimed Metropolitana – Arapiraca-AL, para particiar da 2º Jornada Médica Unimed 

Metropolitana do Agreste, nos dias 05 e 06/08/2016. Posto em discussao, deliberado 

enviar o ônibus do CREMAL como transporte. Após, tomou a palavra o conselheiro 

Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL s/nº, que trata de 

demanda do Dr. Amauri Clemente da Rocha, que trata de Congresso Pan-

Americana de Trauma, que será realizado no período de 09 a 11 de Novembro de 

2016. Posto em discussao, aprovado o patrocinio de stand de menor porte, no valor 

de 5mil reais. 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 


