
 

ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA      
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS       
(CREMAL), REALIZADA em 17/04/2017. 

 
Ao décimo sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, 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), José Gonçalo (tesoureiro), Alceu Pimentel (vice-corregedor);        

Cléber Costa (vice-ouvidor); Irapuan Barros (2º secretário), Benício Bulhoes (1º          

secretario); Joseane Granja (3º secretário); Alfredo Aurélio (corregedor) e Dr. Yves           

Maia (assessor jurídico). Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa,           

presidente, que apresentou a pauta da presente reunião de diretoria. Após, tomou a             

palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL          

nº 01614/2017, do Setor de Controle interno do CFM, que trata do relatório             

Preliminar da Auditoria do CFM, de nº 04/2017. Após discussão, verificada a            

necessidade de ajustar a questão de orçamento superestimado, ficando o CFM de            

nos repassar orientação para o contador do CREMAL. Além disto, foi verificada a             

necessidade de ações de combate à inadimplencia do CREMAL, que está em torno             

dos 18%, portanto acima da média nacional, que é 14%. Em seguimento, tomou a              

palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO 

CREMAL nº 01805/2017, da Presidência do CREMAL, que trata da Lei municipal nº             

6.366/2015, que dispões sobre a Confecção de Carimbos Profissionais. Posto em           

discussão, tomado ciência e encaminhado para ampla divulgação. Após, tomou a           

palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO 

CREMAL nº 01774/2017, oriundo do CFM, que trata de assuntos sobre os Povos             

Indígenas. Posto em discussão, deliberado enviar cópia para análise do conselheiro           

Alceu Pimentel. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa,           
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que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 01773/2017, da Presidência do          

CREMAL, que trata de decisão do Supremo Tribunal Federal, acerca de teor de             

Acórdão que versa sobre a constituconalidade do estabelecimento de valores de           

anuidade. Posto em discussão, tomado ciência. Após, tomou a palavra o conselheiro            

Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 01771/2017, da          

Tesouraria do CFM, que trata de necessidade de ajustes na forma de Cálculo de              

Juros da Anuidade, conforme orientações da CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Posto          

em discussão, aprovado por unanimidade. Em seguimento, tomou a palavra o           

conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº         

01770/2017, da Santa Casa de Misericórdia de Maceió – Diretor Médico: Artur            

Gomes Neto, acerca de Instrução Normativa – DM nº 01, de 31 de Março de 2017.                

Posto em discussão, verificada que não há conflitos com as normas emanadas pelo             

CFM, mas verificada a possibilidade de posteriormente convocar o diretor médico           

para reunião com a diretoria. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando            

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 01777/2017, oriundo da          

Circular nº 58/2017, que trata de convite para o IV Fórum de Medicina de Família e                

Comunidade. Posto em discussão, verificada a impossibilidade da ida do conselheiro           

Irapuan Barros e, em virtude disto, indicada a ida da conselheira Ana Lucia. Em              

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

PROTOCOLO CREMAL nº 01827/2017, do médico Cleudson Gonçalves Ventura,         

que trata de pedido de dilação de prazo para entrega de diploma de médico em               

virtude de extravio de Documento ( Diploma) pelo Correios, conforme documentado.           

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

conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº         

01753/2017, do Ministério Público Estadual – 2ª Promotoria de Justiça de Penedo,            

informando andamento de Inquérito Civil nº 01/07, acerca de suspensão de           

atendimento na Unidade de Emergência de Penedo, concluindo pelo arquivamento.          

Posto em discussão, deliberado pela tomada de ciência. Em seguimento, tomou a            
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palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO 

CREMAL nº 01824/2017, da SBC/AL, que trata de solicitação de Patrocínio para            

evento da Cardiologia, com pedido de custeio de 5 passagens para médicos            

palestrantes. Posto em discussão, deliberado o custeio de 3 passagens aéreas.           

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

PROTOCOLO CREMAL nº 01834/2017, de dra. Kilza Barros - Diretora Técnica pelo            

Centro Médico, que trata de solicitação de Lista de Endereços dos Médicos do             

Estado. Posto em discussão, deliberado pelo indeferimento. Após, abriu-se         

discussão acerca de dois cartões de desconto, um cartão de desconto "Dr Legal" e              

outro chamado "Vida e Saúde" da Santa Casa de Maceió. Posto em discussão,             

deliberado que ambos os cartões de descontos encontram-se em conflito com a            

Resolução CFM nº 1.649/2002 e deliberado convocar os respectivos diretores          

técnicos para comunicá-los da irregularidade. Em seguimento, tomou a palavra o           

conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº         

01838/2017, da Diretoria da Associação Paulista de Medicina, solicitando Mailing,          

Endereço, Telefones Fixo e Celular, da Diretora do CREMAL. Posto em discussão,            

aprovado por unanimidade. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa,           

que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 01849/2017, do Dr. Geraldo          

Campana, que trata de solicitação de Mala Direta. Posto em discussão, deliberado            

aprovar com condicionantes de que o demandante pague as impressões e           

postagens das etiquetas, mas que tais etiquetas e envelopamentos serão feitas pelo            

CREMAL, sem disponibilização das bases de dados dos médicos para o           

demandante. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que           

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 01854/2017, do assessor Financeiro do          

CREMAL, Melquisedec Candido, que trata de solicitação de custeio para curso para            

funcionários da tesouraria e da administração do CREMAL, na cidade de Fortaleza,            

dia 04 de maio de 2017, sobre processos adminstrativos. Posto em discussão            

aprovado o custeio para um funcionário. Após, tomou a palavra o conselheiro            
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Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL s/nº, da Presidência          

do CREMAL, que trata de relatórios de comparativo de arrecadação de 01/01/2016 a             

31/03/2016 e de 01/01/2017 a 31/03/2017. 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 
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