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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 25/04/2016. 

 
Ao vigésimo quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às 

dezenove horas e quinze 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. Após, tomou a 

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

presente sessão plenária. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, que 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL s/nº, da Presidência do CREMAL, que trata 

das prestações de contas dos tíquetes de viagens de passagens aéreas custeadas 

pelo CREMAL, tanto para conselheiros, quanto para funcionários ou para 

palestrantes ou congressistas. Posto em discussão, deliberado cobrar novamente 

àqueles que ainda não entregaram os comprovantes de viagens realizadas, como 

também deliberado que aqueles que estão em débito na entrega de comprovantes 

de tiquetes de passagem realizadas somente receberão novas concessão, após 

apresentarem os comprovantes em débito. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL s/nº, da 

Presidência do CREMAL, que trata da problemática que alguns funcionários do 

CREMAL estão reiteradas vezes fazendo horas-extras, algumas delas sem a 

necessidade do serviço. Posto em discussão, deliberado emitir informação aos 

funcionários que estão obrigados a cumprir o horário de trabalho estabelecido em 

contrato, inclusive o horário de saída, sendo vedada a realização de horas-extras, 

salvo quando previamente autorizadas pela gerente administrativa do CREMAL e/ou 

Presidência, além de que, a desobediência a essa determinação, implicará em 

advertências ou sanções administrativas. Em seguida, tomou a palavra o 
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conselheiro presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL s/nº, da 

Presidência do CREMAL, que trata de demanda de Sr. Ivan Luiz da Silva,  

Procurador do Estado de Alagoas, acerca de pedido de divulgação de seus serviços 

disponíveis para ações contra a previdênvia social. Posto em discussão, deliberado 

pelo indeferimento do pedido. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, que 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 01579/2016, da Circular CFM Nº 64/2016 – 

DECCT, que trata de solicitação de criação local de uma Comissão de Estudantes 

de Medicina para discussão sobre o Código de Ética. Posto em discussão, 

deliberado eu foge da competencia dos conselhos de medicina esse tipo de 

construçao de código de ética dos estudantes. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº  01681/2016, 

que trata de demanda do poder Judiciário – Tribunal Regional do Trabalho da 19ª 

Região, a respeito ata de audiência judicial em ação trabalhista, cujas partes são a 

Sra. Daniele Cristina e Bompreço, onde o juiz informa desobediencia de médico 

Franklin Pedrosa em atender nomeação de perito, aplicando-lhe multa e enviando o 

caso ao CREMAL para demais providências. Posto em discussão, deliberado pela 

abertura de sindicância. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, que 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 01581/2016, da Circular CFM Nº 058/2016 

– TESOU, que trata de relatório e Ata dos Encaminhamentos Aprovados na I 

Reunião dos Tesoureiros. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro tesoureiro, 

José Gonçalo, que apresentou os principais pontos discutidos na reunião dos 

tesoureiros no CFM. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, que 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº  01645/2016, que trata da Circular CFM Nº 

65/2016, informando a realizaçao do V Fórum da Câmara Técnica de Medicina da 

Família e Comunidade do Conselho Federal de Medicina. Posto em discussão, 

deliberado encaminhar a conselheira Ana Lúcia. Em prosseguimento, tomou a 

palavra o conselheiro presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 

01636/2016, que trata de demanda dos médicos da Unidade Coronariana/UTI 

Cardíaca do Hospital do Açúcar, informando o desligamento dos Médicos 

Plantonistas – Hospital do Açúcar. Posto em discussão, tomado ciência. Após, 
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tomou a palavra o conselheiro presidente, que apresentou o PROTOCOLO 

CREMAL Nº 01574/2016, da Circular CFM Nº 63/2016, que trata da criação das 

Comissões Estaduais de Revisão do Código de Ética Médica. Posto em discussao, 

deliberado informar que o CREMAL é contrário a reedição do CEM em tão pouco 

tempo. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente, que apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL nº  01619/2016, que trata de solicitação de apoio em 

evento da SAEAL – Sociedade de Anestesiologia do Estado de Alagoas, com a 

disponibilização de uma passagem aérea para um dos palestrantes. Posto em 

discussão, deliberado pela aprovação. Após, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 01600/2016, do CFM, que 

trata de despacho CFM nº 105/2014, acerca da orientação para que os conselhos 

não efetuem a verificação de assinatura (exame grafotético) em denúncia de 

falsidade ideológica em suspeitas de atestados médicos falsos, pois tal ação não 

está entre as atribuições legais conferidas aos Conselhos de Medicina, devendo o 

caso ser encaminhado à autoridade competente. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, que apresentou o  PROTOCOLO CREMAL Nº 01540/2016, 

da Circular CFM Nº 53/2016 – GABIN, que trata de informativo Jurídico nº 023/2016 

– Processo Judicial referente a pedido de revalidação de diploma estrangeiro. Posto 

em discussão, deliberado pela ciência. Após, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, que apresentou o  PROTOCOLO CREMAL s/nº, da presidência do 

CREMAL, que trata de solicitaçao da TAM Viagens – MCZ para utilizar os meios de 

divulgação de material comercial para os médicos alagoanos. Posto em discussão, 

deliberado pelo indeferimento. Em prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 01698/2016, da Academia 

Alagoana de Medicina, que trata de solicitação do ônibus do CREMAL para Aracaju-

SE. Posto em discussão, deliberado pela aprovação. Após, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 01723/2016, 

que trata de demanda do IOFAL, Instituto de Olhos, IOM e Instituto da Visão e 

Ocular, acerca de solicitação de patrocínio para torneio Oftalmológico de Futebol 

Society. Posto em discussão, deliberado pelo indeferimento. Após, tomou a palavra 
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o conselheiro presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº  01690/2016, 

da Circular CFM Nº 76/2016, acerca de campanha publicitária e divulgação sobre o 

Dia Mundial da Saúde. Posto em discussão, deliberado que o CREMAL não tem 

disponibilidade orçamentária para despesas com tal campanha. Em seguimento, 

tomou a palavra o conselheiro presidente, que apresentou o PROTOCOLO 

CREMAL Nº 01688/2016, da Circular CFM Nº 72/2016, acerca de I Fórum de 

Médicos de Fronteiras do CFM. Posto em discussão, deliberado encaminhar o 

conselheiro Joseane Granja. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, que 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 01685/2016, da Circular CFM Nº 75/2016, 

que trada de curso de TabWin/Datasus ministrado pelo Ministério da Saúde. Posto 

em discussão, deliberado encaminhar o conselheiro Fernando Pedrosa. Em 

seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente, que apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL nº  01683/2016, do I Circuito Alagoano da Longevidade – 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, acerca da solicitação de patrocínio. 

Posto em discussão, deliberado pelo indeferimento. Após, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, que apresentou o  PROTOCOLO CREMAL s/nº, da Circular 

CFM Nº 81/2016, que trata de reunião de Câmara Técnica de Urgência e 

Emergência do CFM. Posto em discussão, delierado encaminhar o conselheiro 

Benício Bulhões. 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 


