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ATA DA MILÉSIMA VIGÉSIMA (1.020ª) SESSÃO PLENÁRIA DO        
CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA        
DE 
ALAGOAS (CREMAL), REALIZADA NO DIA 09/02/2017, EM SUA SEDE À          
RUA SARGENTO ALDO ALMEIDA, Nº 90, BAIRRO DO PINHEIRO,         
MACEIÓ-AL, 
ÀS 19:30h. 

 

Ao nono dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às dezenove                

horas e trinta minutos, no auditório deste Conselho, em sua sede à rua Sargento              

Aldo Almeida, nº 90, bairro do Pinheiro, em Maceió, Alagoas, fizeram-se presentes            

os conselheiros assinados lista de assinaturas, participantes da 1.020ª sessão          

plenária do corpo de conselheiros efetivos e suplentes deste Conselho Regional de            

Medicina de Alagoas (CREMAL). Após, o tomou a palavra o conselheiro Fernando            

Pedrosa, Presidente do CREMAL, que apresentou a pauta da presente plenária, em            

virtude de cancelamento do julgamento do Processo Ético-Profissional de nº          

04/2013, previsto para hoje e que, em virtude de questões de órdem superior do              

conselheiro revisor, não foi possível manter o julgamento para a presente data. Em             

seguida, tomou a palavra o conselheiro presidente que apresentou os principais           

informes discutidos na reunião dos presidentes do CFM, ocorrido em Brasília-DF,           

dentre as quais destacou ainda o andamento de ações do Conselho Administrativo            

de Defesa Econômica - CADE contra os conselhos de medicina. Em seguida,            

discutir os detalhes da Portaria nº 10/2017, do Ministério da Saúde e que redefine as               

diretrizes de modelo assistencial e financiammento da UPA 24h no âmbito do SUS.             

Em prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro Alceu Pimentel, que alertou           

acerca sobre reajustes de honorários médicos e dos índices de reajustes publicados            

pela ANS, destacando que aquela agência governamental vem delineando         
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manobras que precisam de uma contra-atuaçao das entidades médicas. Em          

seguida, 

tomou a palavra o conselheiro presidente destacou a necessidade de agendar           

evento com a categoria e com a comissão estadual de honorários médicos, com fito              

de discutir o tema. Após o término dessas discussões, o conselheiro Presidente,            

Fernando Pedrosa, declarou encerrada esta Sessão Plenária 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 do CREMAL 

 
 

Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 
2º Secretário do CREMAL 
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