
 

 
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 

ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 30/03/2015. 

 
Ao trigésimo dia do mês de março do ano de dois mil e quinze, às dezenove 

horas e dois 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), Sidney Pinto (3º secretário), José Gonçalo (tesoureiro), Benício 

Bulhões (1º Secretário), Alfredo Aurélio (corregedor), Cleber Costa (vice-ouvidor), 

Alceu Pimentel (vice-corregedor) e Irapuan Barros (2º secretário). Após, tomou a 

palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL snº 0632/2015, do Dr. Fabricio Avelino – Presidente da 

Comissão de Ética do HGE, informando a suspensão de Atividade da Comissão de 

Ética. Posto em discussão, deliberado oficiar a diretoria do HGE. Em seguimento, 

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

PROTOCOLO CREMAL nº 01135/2015, da Presidência do CFM/SEJUR, que trata 

de solicitação de relatório das providências adotadas diante da representação 

enviada por demandante. Posto em discussão, deliberado encaminhar despacho da 

presidência do CREMAL para apreciação em plenário, devido à falta de consistência 

na representação para a abertura de sindicância, portanto, concluindo pelo não 

acatamento da mesma. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, 

presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 01044/2015, do Sr. José 

Adilton Alves Santos, que trata de denúncia sobre sua condição clínica, licença 

médica e quebra de sigilo médico. Posto em discussão, deliberado por unanimidade 

pela abertura de sindicância para apurar a denúncia de quebra do sigilo médico, 

sem se ater às respostas das perguntas alegadas pelo requerente. Em seguimento, 

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

PROTOCOLO CREMAL nº 01180/2015, da Sra. Luciene da Conceição Silva, que 

trata de denúncia em desfavor do médico João Aderbal, que se recusou a realizar o 
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procedimento cirúrgico ao saber que o seu plano de saúde era do tipo “enfermaria”. 

Posto em discussão, deliberado encaminhar para abertura de sindicância. Após, 

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

PROTOCOLO CREMAL nº 0856/2015, que trata da programação do II Fórum do 

Médico Jovem do CFM. Posto em discussão, deliberado encaminhar os conselheiros 

Alceu Pimentel, Fernando Pedrosa, Ana Lucia, Diogo Nilo e outros que 

demonstrarem interesse. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando 

Pedrosa, presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 01024/2015, do 

sr. Adriano Rodrigo dos Santos Pontes, que trata de Denúncia em desfavor da 

médica Dra. Jerlene de Souza Lima, a respeito de exame de retorno ao trabalho 

com apto, mas que o paciente afirma não ter condições de trabalhar e diz que 

sequer lhe examinou para dar seu parecer médico. Posto em discussão, deliberado 

pela abertura de sindicância. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando 

Pedrosa, presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 01131/2015, da 

Circular CFM nº 39/2015, que trata de Resolução de Diárias do CFM. Posto em 

discussão, deliberado verificar a viabilidade de reajuste dos valores de diárias do 

conselho regional de medicina. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando 

Pedrosa, presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 01082/2015, do 

Tribunal de Contas da União, que trata de Of. 0160/2015 – TCU, sobre 

irregularidades do Programa Mais Médicos. Posto em discussão, tomado ciência. 

Após, tomou a palavra o conselheiro tesoureiro, José Gonçalo, que informou que 

identificou que o Banco do Brasil, indevidamente, estava enviando ao CFM 

automaticamente a verba dos 33% de todas as verbas arrecadadas pelo CREMAL, 

em vez de fazer tal procedimento apenas com as anuidades. Está sendo feita uma 

análise do contador do CREMAL, para posteriormente verificar junto ao CFM a 

forma de devolução desse valor. Após, tomou a palavra o conselheiro Alceu 

Pimentel passou detalhes das discussões travadas acerca dos temas discutidos no 

encontro de corregedores do CFM. Após o término dessas discussões, o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, declarou encerrada esta reunião de diretoria e para 
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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 


