
 

ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA      
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS       
(CREMAL), REALIZADA em 26/06/2017. 

 
Ao vigésimo sexto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, 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), Alceu Pimentel (vice-corregedor), José Gonçalo (tesoureiro)        

Irapuan Barros (2º secretário), Alfredo Aurélio (corregedor), Cléber Costa         

(vice-ouvidor); Joseane Granja (3º secretário) e Benício Bulhões (1º Secretário).          

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

o Protocolo nº 2547/2017, que trata de ofício da UPA Trapiche, denunciando            

tentativas de cadastro para dar plantão naquela unidade, em nome de Bruno Balbino             

Macena, recentemente preso pela polícia por exercício ilegal da medicina. Em           

seguida, tomou a palavra o conselheiro presidente que apresentou demandas das           

recentes questões judiciais de ex-funcionários contra o CREMAL. Em seguida, exibiu           

o Acordo coletivo de trabalho entre os funcionários, o CREMAL e o Sindicato dos              

Funcionários em Conselhos Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de          

Alagoas - SINCOAL, deliberando sobre acordos de correção salaria, plano de saúde,            

vale alimentação, plano de cargos e salários, fardamento, feriados, data base,           

frequencia livre do dirigente sindical vigencia de acordo que passou a vigorar a partir              

do dia 1º de maio de 2003, sem outro que substituisse. Posto em discussão,              

deliberado encaminhar os casos para assessoria jurídica do CFM, para segunda           

opnião jurídica. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, presidente,           

que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02420/2017, do DESPACHO COJUR          

Nº 340/2017, que trata de resposta do questionamento do CREMAL ao CFM            

referente à Resolução CFM Nº 2014/2013, a respeito de inscrição de médicos com             
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declarações de colação de grau, pendentes de entrega de diplomas. Posto em            

discussão, deliberado que a resposta do CFM veio incompleta e encaminhar ao            

conselheiro federal Emmanuel Fortes, para maiores esclarecimentos. Em        

seguimento, tomou a palavra o conselheiro Joseane Granja, presidente, que          

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02417/2017, do CFM, que trata do           

Despacho COJUR Nº333/2017, explanando o problema local vivenciado nas clínicas          

de transitos, onde Alagoas tem 32 clínicas, mas só possue 8 especialistas em             

medicina de tráfego; como também os laboratórios clínicos que têm uma realidade            

parecida e o programa de informação da fiscalização não permite cadastrar um            

mesmo diretor médico em mais de uma unidade de atendimento. Posto em            

discussão, deliberado solicitar mais esclarecimento ao CFM, pois a conclusão no           

Despacho do CFM consta confusamente disposta. Após, tomou a palavra o           

conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou o PROTOCOLO        

CREMAL s/nº, da Presidência do CREMAL, que trata do Despacho CFM COJUR Nº             

344/2017 e o PROTOCOLO CREMAL nº 02436/2017, do CFM - Circular CFM Nº             

93/2017 – SEIMP, ambos que tratam de convite para o Encontro dos Assessores de              

Comunicação dos Conselhos de Medicina e de parecer jurídico do CFM opinando            

não é possível o pagamento de diárias e passagens para funcionários terceirizados            

e, pelo fato de no CREMAL a assessora de comunicação é contratada terceirizada.             

Posto em discussão, deliberado enviar ofício ao CFM informando que, diante da            

proibição legal, o CREMAL não poderá enviar sua assessora jurídica para o referido             

evento, mas que o conselheiro Alceu Pimentel estará presente no evento,           

representando o CREMAL e também levando essa problemática à discussão          

durante o evento. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa,           

presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02418/2017, do Hospital          

de Emergência Daniel Houly – Arapiraca, que trata de Consulta Técnica do Sobre             

Aviso. Posto em discussão, deliberado informar o que consta determinado nas           

Resolução CFM nº 1.834/2008, Resolução CFM 2.077/2014 e Decreto nº          
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7.186/2010. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa,          

presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 2443/2017, do Gabinete do           

Secretário de Estado da Saúde – Carlos Christian R. Teixeira, que trata de             

solicitação de indicação de médico representante para composição da Comissão de           

Revisão de Edital de Convocação das Clínicas de Internação Involuntárias. Em           

indicação preeliminar, foi ventilado o nome do médico Uranio Paiva. Posto em            

discussão, verficados vário os conflitos de interesse do referido médico para esse            

assunto e, diante disto, indeferido a indicação do médio Uranio Paiva. Em seguida,             

indicados nomes de Emmanuel Fortes e Joseane Granja, além de membros da            

camara tecnica de psiquiatria (Suzana Bernardes, Aldenis Peixoto). Posto em          

discussão, deliberado postergar essa decisão para a presidencia. Após, tomou a           

palavra o conselheiro Benício Bulhões informou que na próxima sexta-feira, dia           

30/06/2017, a proposta de fechar o conselho, em virtude de no dia 29/06/2017 ser              

feriado municipal e na sexta-feira alguns funcionários estarão ausentes em Brasília           

para curso de biometria no CFM. Verificado ainda, anuncia-se que haverá greve            

geral no país marcada para o dia 30/06/2017. Posto em discussão por unanimidade             

determinar o fechamento do CREMAL no dia 30/06/2017. Em seguimento, tomou a            

palavra o conselheiro Alcei Pimentel que buscou orientação acerca de convite de            

testemunhas num PEP, sobre a quem recai a responsabilidade de trazer as            

testemunhas. Posto em discussão, deliberado que a responsabilidade é da parte que            

indicou as testemunhas. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Cleber           

Costa que informou sobre a greve dos anestesistas no hospital do Açucar. Posto em              

discussão, firmada opinião de consenso da diretoria que os pacientes que já tem             

previamente cirurgias marcadas, deverão ter os agendamentos respeitados, mesmo         

diante do movimento reinvindicatório. Posto em discussão, solicitado que os          

cardiologistas do Hospital do Açucar comuniquem o fato ao CREMAL, para em            

seguida, informar os limites éticos de um movimento reivindicatório, destando os           

riscos éticos de responsabilização por danos causados a pacientes internos ou em            
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cirurgias programadas que não recebam o tratamento devido pelo movimento          

reinvidicatório. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro José Gonçalo, que           

apresentou os principais temas discutidos por ocasião da 1ª Reuniao de Tesoureiros            

dos Conselhos de Medicina, ocorrida em 06/06/2017, no CFM, dentre eles os            

valores de anuidades para 2018, inicialente previstos no valor de R$ 726,00. 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 
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