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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 13/07/2015. 

 
Ao décimo terceiro dia do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às 

dezenove horas e trinta 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), Emmanuel Fortes (vice-presidente), José Gonçalo 

(tesoureiro), Benício Bulhões (1º Secretário), Irapuan Barros (2º secretário), além do 

assessor jurídico do CREMAL, o Dr. Yves Maia. Após, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou a pauta da presente 

sessão plenária. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL s/nº, que trata de demanda de Dr. 

José Gonçalo, acerca de procedimentos de enucleação do Globo Ocular, que trouxe 

resolução do Conselho Federal de Enfermagem. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL s/nº, 

do Dr. José Gonçalo – Tesoureiro, que trata de Grêmio CREMAL. Posto em 

discussão, tomado ciência. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL nº 02133/2015, 

do Dr. Luiz Guilherme Finotti Camargo de Almeida, que trata de consulta sobre 

procedimento de glosa acerca de prescrições médicas diárias em UTI médica. Posto 

em discussão, deliberado convocar todos os diretores técnicos de planos de saúde, 

para solicitar esclarecimentos acerca dos mecanismos de auditagem dos Planos de 

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

citou o PROTOCOLO CREMAL nº 02177/2015, do Sr. Amarilio Pereira de Araújo, 

que trata de denúncia/consulta, acerca de clínica que não lhe está fornecendo 

acesso ao resultado dos seus exames. Posto em discussão, deliberado encaminhar 

para a Ouvidoria. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL nº 02200/2015, que trata de 
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Circular CFM Nº 307/2015 – DECCT, acerca de sugestão de temas para criação de 

Comissões e Câmaras Técnicas. Posto em discussão, nada encaminhado a 

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

apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 02197/2015, de Circular CFM Nº 92/2015 

– DECOR, que trata do II Encontro dos Corregedores e Assessores Jurídicos dos 

CRMs, dia 02/09/2015, em Brasilia. Posto em discussão, deliberado encaminhar os 

conselheiros Alfredo Aurélio, Alceu Pimentel e o assessor jurídico do CREMAL, o Dr. 

Yves Maia. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 02306/2015, de Circular 

CFM Nº 103/2015, que trata de II Encontro Nacional dos Conselhos de Medicina do 

Ano de 2015, de 09 a 11 de setembro de 2015, em Maceió/AL. Posto em discussão, 

informando que o evento será no Hotel Jatiúca. Sugerido como pauta de Alagoas a 

necessidade de atualização da Resolução sobre Atestado Médico. Após, tomou a 

palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL Nº 02265/2015, de Circular CFM Nº 102/2015, que trata de 

Despacho SEJUR N324/2015 – Publicação de Extrato das Resoluções. Após, tomou 

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

PROTOCOLO CREMAL Nº 0 2278/2015, que trata de resposta da Faculdade 

Mauricio de Nassau, acerca de Ofício CREMAL nº 0333/2015. Posto em discussão, 

deliberado pelo encaminhamento à Assessoria Jurídica do CREMAL, para análise. 

Após, tomou a palavra o conselheiro Alceu Pimentel, que solicitou esclarecimentos 

acerca de sindicância que não se conseguiu contactar o denunciante e, sugeriu a 

publicação de edital. Posto em discussão aprovado 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 
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Presidente CREMAL 
 

Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 

2º Secretário do CREMAL 


