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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 30/05/2016. 

 
Ao trigésimo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove 

horas e dez 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), Cléber Costa (vice-ouvidor), José Gonçalo 

(tesoureiro), Irapuan Barros (2º secretário), Benício Bulhões (1º 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. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, 

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

CREMAL, que trata da apresentação da planilha de Calculo Aumento  Funcionários 

CREMAL – 2016, foram feitos estudos de três propostas. A primeira com aumento 

de R$100,00 no vale-refeição + reajuste de 8,8% no salário base; a segunda 

proposta com aumento de 10% no salário geral; e a terceira de 11,7% no valor do 

salário base. Posto em discussão, deliberado pela aprovação da primeira proposta  

(R$100,00 no vale-refeição + reajuste de 8,8% no salário base). Em seguimento, 

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

CREMAL s/nº, da presidência do CREMAL, que trata do roteiro de julgamento. Posto 

em discussão, deliberado buscar informações no CFM de como estão sendo feitos 

os julgamentos com PREELIMINAR.  Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando 

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02161/2016, da Circular nº 

96/2016 – CFM/DECCT, que trata do informe sobre III Fórum de Medicina do 

Esporte do CFM. Posto em discussão, deliberado indicar o conselheiro Sidney Pinto. 

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

PROTOCOLO CREMAL nº  02161/2016, da Circular CFM Nº 100/2016 – GABIN, 

que trata do II Encontro Nacional dos Conselhos de Medicina do ano de 2016, que 
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será em Campo Grande-MS, de 14 a 16/setembro/2016. Posto em discussão, 

deliberado postergar a indicação dos conselheiros até meados de julho. Em 

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

o PROTOCOLO CREMAL nº 02173/2016, da Circular CFM nº 102/2016, que trata 

do I Encontro dos Corregedores e Assessores Jurídicos dos Conselhos de Medicina 

2016. Posto em discussao, deliberado enviar o assessor jurídico do CREMAL, o Dr. 

Yves Maia. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou 

o PROTOCOLO CREMAL nº 01903/2016, de origem do CRM/MG, que trata do 

Ofício Circular – SEPRO Nº 19/2016 – CRMMG/SP, acerca de suspensão de 

exercício profissional de médico. Posto em discussão, deliberado levar em 

discussão na reunião de presidentes do CREMAL. Após, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa, que citou a decisão de Recurso de julgamento de 

ação contra optometristas, concordamos com a decisão condenatória do julgamento 

do CREMAL, mas alterando a apenação de PEP julgamento pelo CREMAL, da 

alinea "B" para a alínea "A". Posto em discussão, deliberado para que o Assessor 

Jurídico do CREMAL para proceder com as ações de Recurso às instâncias judiciais 

superiores. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou 

o PROTOCOLO CREMAL nº 02216/2016, da SINCOAL, que trata de Pauta de 

Reinvindicações 2016, destacando a alteração da data-base de reajuste salarial, 

além de outros requerimentos. Posto em discussão, deliberado encaminhar o 

documento para a análise da Assessoria Jurídica do CREMAL, para posterior 

reavaliação da diretoria do CREMAL. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando 

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº  02195/2016, da Comissão 

de Estudo de Atuação Previdenciárias – OAB/AL. Posto em discussão, deliberado 

informar à OAB, que o CREMAL irá incluir no seu cronograma de Educação 

Continuada, eventos destinados à capacitação de peritos médicos, com fito de 

melhoria da qualidade técnica de laudos periciais. Após, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o  PROTOCOLO CREMAL nº 

02190/2016, da Circular CFM Nº 101/2016 - SEGED , da Resolução CFM Nº 

2.132/2015, que trata da constação de óbito pelos médicos socorristas do SAMU. 
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Posto em discussão, tomada ciência. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando 

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº  02240/2016, oriundo de 

Napoleão Puente de Sales – CFM, que trata de texto da Medida Provisória nº 

723/2016 (Programa Mais Médicos). Posto em discussão, tomado ciência. Após, 

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

CREMAL nº 02280/2016, que trata do Convite – VI CACUN - Congresso Acadêmico 

da UNCISAL, no dia 05 a 07/10/2016. Posto em discussão, deliberada pela tomada 

de ciência. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou 

o  PROTOCOLO CREMAL nº  02278/2016, da Circular CFM Nº 107/2016 – DECCT, 

eu trata do assunto de substituição do Termo “Consultores” por “Convidados” da 

comissão sobre o código de ética Médica. Posto em discussão, encaminhado ao 

conselheiro Corregedor, Alfredo Aurélio. Após, tomou a palavra o conselheiro 

Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02279/2016, da 

Circular CFM Nº 106/2016 – CFM/DECCT, que trata do I Fórum de Telemedicina do 

Conselho Federal de Medicina. Posto em discussão, deliberado enviar o conselheiro 

Benício Bulhões. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que 

apresentou o  PROTOCOLO CREMAL nº 02293/2016, que trata de solicitação da 

Liga Acadêmica de Endocrinologia e Metabologia – FAMED/UFAL , acerca de 

pedido de patrocínio para o III Jornada Acadêmica de Atualização  em 

Endocrinologia e Metabologia e I Curso de Atualização em Diabetes Mellitus. Posto 

em discussão, deliberado informar que o CREMAL não pode conceder patrocínio em 

dinheiro e que, no momento, o conselho está aguardando o processo licitatório para 

compra de material de escritório. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro Alfredo 

Aurélio, que  apresentou problemática sobre comissao de qualidade e de revisão de 

óbito do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Maceió, solicitando do CREMAL a 

agilidade na emissão de parecer de questão já provocada ao Conselho. 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. 
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Consº Fernando de Araújo Pedrosa 

Presidente CREMAL 
 
 

Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 

2º Secretário do CREMAL 


