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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 28/03/2016. 

 
Ao vigésimo oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às 

dezenove horas e cinco 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), Alfredo Aurélio (corregedor), Benício Bulhões (2º secretário), 

Joseane Granja (3º secretário), José Gonçalo (tesoureiro), Irapuan Barros (2º 

secretário), além do assessor jurídico do CREMAL, o Dr. Yves Maia e do Dr. 

Sebastião Praxedes, diretor técnico do HU-UFAL. Após, tomou a palavra o 

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

sessão plenária. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente, que 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 0714/2016, que trata da reorganização do 

HU-UFAL, no que diz respeito ao Atendimento Materno – Infantil. Em resposta, 

tomou a palavra o Dr. Sebastião Praxedes, diretor técnico do HU-UFAL, que prestou 

esclarecimentos acerca das carências e dificuldades enfrentadas por aquele 

hospital, bem como o funcionamento e os fluxos de atendimento da maternidade do 

HU e das UTI e UCI. Após, comentou os fluxos de referenciamento do sistema de 

regulação CORA Municipal. Em seguida, tomou o presindete Fernando Pedrosa, 

que trouxe à discussão com o diretor técnico do HU-UFAL demanda do neurologista 

Fernando Gameleira. Após, tomou a palavra o diretor do HU-UFAL, Sebastião 

Praxedes, que destacou os andamentos que já foram tomados e as medidas 

propostas ao médico neurologista, para a resolução do problema. Posto em 

discussão, deliberado posteriormente convidar o Dr. Fernando Gameleira, para 

reunião a respeito. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL s/nº, do CFM, que trata do 

demonstrativo de Cota, acerca dos repasses da Cota-Parte e Balancete do 

CREMAL. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que 
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apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº  01284/2016, da Circular CFM Nº 42/2016 

– SECIN, que trata de informações do TCU. Posto em discussão, deliberado 

demandas as ações de atualização do site deverão ficar sobre a responsabilidade 

do funcionário da T.I. do CREMAL. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 

011/2016, da Tesouraria, que trata de solicitação de Anistia de R$ 0,50 (Diferença 

em boletos de Anuidade). Posto em discussão, deliberado solicitar a funcionária da 

tesouraria buscar as informações junto ao Banco do Brasil. Após, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO 

CREMAL s/nº, da Tesouraria, que trata de solicitação de Abertura de Processo 

Administrativo  - Cancelamento de Registro dos Médicos Falecidos. Posto em 

discussão, deliberado encaminhar para apreciação em plenária. Em seguimento, 

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

PROTOCOLO CREMAL s/n, da tesouraria - Dra. Fátima Fernandes, que trata de 

solicitação de Isenção de Anuidade. Posto em discussão, delilberado por verificar 

maiores detalhes junto à tesouraria. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 01221/2016, da 

Presidência do CREMAL, que trata de inofrmação dos registros de mais de 1.700 

procedimentos em Crianças Cardiopatas em Alagoas. Posto em discussão, tomado 

ciencia. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 01192/2016, do Ministério da 

Saúde, que trata de informação sobre cancelamento de Registro de Médico 

Intercambistas do Projeto Mais Médico. Posto em discussão, deliberado encaminhar 

ao ministério da Saúde ofício pedindo a cópia dos procedimentos do cancelamento, 

para verificar se houve infração ética. Após, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 

01090/2016, da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência, que 

denúncia sobre normativa do INSS. Posto em discussão, deliberado encaminhar 

ofício informando que os requerimentos pleiteados fogem da alçada do CREMAL e 

deve ser dirigidos administrativamente ao INSS. Após, tomou a palavra o 
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conselheiro Benício Bulhões, que trouxe demanda acerca do funcionário Josivan, 

cuja situação funcional dele era de “contínuo”, a qual não existe mais, mas cujo 

funcionário está executando atribuições distintas de sua atribuição inicial, como as 

atividade de assistente administrativo. Posto em discussão, tomou a palavra o 

assessor jurídico do CREMAL, que sugeriu que seja mantido o vínculo empregatício 

do funcionário como cargo em extinção, por meio de Resolução, mas pagando-o 

gratificação pelos serviços extraordinários ao ser cargo, com igualamento do salário 

de assistente administrativo, com fito de evitar ações de idenizações na esfera 

trabalhista. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 01268/2016, que trata de 

solicitação de patrocínio para participação no XXVIII – Congresso Brasileiro de 

Nefrologia. Posto em discussão, deliberado aprovação de duas passagens aéras 

para palestrantes médicos. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 0008/2016, que 

trata de demanda do conselheiro Dr. José Gonçalo da Silva Filho, acerca de 

solicitação de patrocínio para participação do Congresso de Especialidade Medicina 

do Trabalho. Posto em discussão, deliberado pela aprovação. Em seguimento, 

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

PROTOCOLO CREMAL Nº 01297/2016, que trata de solicitação de patrocínio para 

SASMENTAL 2016, em virtude da realização do 2º Simpósio Alagoano de Saúde 

Mental. Posto em discussão, deliberado pelo indeferimento, em virtude de falta de 

previsão orçamentária para esse tipo de evento. Após, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO 

CREMAL Nº 01324/2016, que trata de solicitação de esclarecimento, de demanda 

de Dr. Marcelo Menezes Malta. Posto em discussao, delirado encaminhar ofício 

informando que, por lei, o médico devidamente registrad no CRM pode exercer 

qualquer ato médico de qualquer especialidade, no entanto, o caso em tela trata-se 

de questões administrativas de regras de contratação de empregador privado, a qual 

o Conselho não tem jurisdição sobre a mesma. Após o término dessas discussões, o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, declarou encerrada esta reunião de 
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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 


