
 

ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA      
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS       
(CREMAL), REALIZADA em 08/05/2017. 

 
Ao oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às dezenove                

horas e quarenta 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), Joseane Granja (3º Secretário); Irapuan         

Barros (2º secretário), Alfredo Aurélio (corregedor) e Dr. Yves Maia (Assessor           

Jurídico do CREMAL). 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 detalhes de reunião com a            

diretora técnica Dra. Kilza, diretora técnica da empresa Dr. Legal, denunciada sobre            

cartão de descontos de médicos. A referida médica informou que a empresa está             

inscrita na SUSEP como seguradora e que não é aplicado o desconto nos             

pagamentos dos médicos. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro corregedor           

que refletiu que o caso pode ser enquadrado no artigo 58 do Código de Ética               

Médica, que trata do uso da medicina de forma mercantilista. Posto em discussão,             

deliberado enviar questionamento ao CFM, para verificar a opinião do ente federal            

acerca do tema, já que se trata de uma empresa que atua em vários estados. Após,                

tomou a palavra o Assessor Jurídico do CREMAL, o Dr. Yves Maia, que informou              

que foi aberta nova reclamação trabalhista, do ex-funcionário Carlos. Em seguida,           

tomou a palavra o conselheiro Joseane Granja que informou detalhes de busca do             

médico que teve revalida cancelado por cassação de decisão liminar anterior. Após,            

tomou a palavra o conselheiro presidente que citou comunicado da Empresa Moraes            

e Alves Serviços Médicos (que possui contratos de serviços de anestesiologia na            

Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima), informando a suspensão de           
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atendimentos neste nosocômio. Em conjunto, apresentou outros documentos de         

várias outras especialidades médicas informando a suspensão de antendimento na          

mesma unidade hospitalar, por falta de pagamentos. Posto em discussão, deliberado           

encaminhar comunicado à Secretaria de Estado da Saúde. Em seguimentos, tomou           

a palavra o conselheiro presidente que apresentou demanda da Secretaria Municipal           

de Saúde de Marechal Deodoro/AL, consultuando o CREMAL acerca de que seus            

plantonistas de UPA 24h e ambulatório 24h de médicos gerais que estão se             

recusando atender pacientes pediátricos. Posto em discussão, deliberado que o          

médico que atua como médico plantonista em unidade de pronto-atendimento tem           

de atender qualquer paciente, inclusive crianças e, caso não tenham destreza ou            

condições técnicas de atender, os pacientes devem ser encaminhados de pronto,           

após estabilização clínica. Em seguimento citou demanda da Sociedade Alagoana          

de Nefrologia solicitando auditório do CREMAL para evento no período noturno.           

Posto em discussão, deliberado pelo indeferimento, em virtude de se tratar de            

evento em período norturno. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro presidente            

que trouxe a discussão e o convite do CFM para a participação do CREMAL no               

evento do CFM sobre o Encontro dos Assessores de Imprensa, que ocorrerá em             

Brasíllia. No entanto, ainda existe o embloglio de se tratar de empresa contratada e              

que ainda não foi feito aditivo no contrato licitado. Posto em discussão, tomada a              

palavra o assessor jurídico do CREMAL que informou a possibilidade de, em virtude             

de necessidade de serviço e em caso excepconional, o CREMAL fornecer a            

passagem e diária para este evento, com as devidas justificativas. Após, tomou a             

palavra o conselheiro Joseane Granja, que trouxe fiscalização do serviço de           

nefrologia do HGE, onde as máquinas já chegaram, mas o hospital está com             

dificuldades de contratação da empresa de instalação das novas máquinas. E           

seguida, tomou a palavra ao conselheiro Alfreo Aurélio, informou que será enviada            

demanda ao CREMAL oriundo do Setor de Hemodinamica da Santa Casa, solicito            

autorização de visto provisório de médico (Dr. Fabio Sandole de Birto Junior,            
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CREMESP 66566) que virá para treinamento junto à equipe de hospital. Posto em             

discussão, aprovado por unanimidade. Após, tomou a palavra o conselheiro          

corregedor, informando que houve greve da empresa de CORREIOS e está havendo            

atraso no envio de cartas de convocação e diante disto, solicita à Diretoria o envio               

das convocções dos conselheiros mediante email. Posto em discussão, aprovado          

por unanimidade. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro José Gonçalo           

repassou informes acerca de embates que vem ocorrendo entre ANAMT e CFM            

sobre resolução de sigilo profissional e uso de prontuário nas contestações médicas            

junto ao INSS. 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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