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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 26/02/2018. 

 
Ao vigésimo sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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), José Gonçalo (tesoureiro), Benício Bulhoes (1º secretário), 

Irapuan Barros (2º secretário), Cleber Costa (vice-ouvidor). Após, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou a pauta desta sessão 

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

protocolo PROTOCOLO CREMAL s/nº 2018, foi analisado os casos de reiterados 

atestados Médicos entregues por alguns funcionários do CREMAL. Posto em 

discussão, verificado a possibilidade de ser analisado os afastamentos dos últimos 

60 dias se os mesmos são pelas mesmas condições clínicas ou correlatas, pois 

dessa forma somam-se os dias e, após o 15º do afastamento ser encaminhado ao 

auxílio-doença junto ao INSS. Além investigar a veracidade de atestados médicos 

apresentados, via setor de ouvidoria do CREMAL. Em seguimento, tomou a palavra 

o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o protocolo PROTOCOLO 

CREMAL s/nº 2018, que trata de exigência do Tribunal de Contas da União acerca 

de tributação de verbas indenizatórias dos Conselheiros do CREMAL. Posto em 

discussão, deliberado levar a discussão para a próxima plenária. Após, tomou a 

palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o protocolo PROTOCOLO 

CREMAL nº 0594/2018, que trata da Circular nº 31/2018 - DECCT, a respeito do III 

Fórum de Medicina Aeroespacial do CFM, dia 09/03/2018, em Brasília. Posto em 

discussão, deliberado pela tomada de conhecimento, mas que provavelmente não 

será enviado nenhum conselheiro, devido falta de disponibilidade. Em seguimento, 

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

PROTOCOLO CREMAL nº 0707/2018, oriundo da OAB, que trata de Ofício DPVA nº 
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04/2018, informando ao CRREMAL que os advogados têm direito de acompanhar 

seus clientes em Perícias Médicas no INSS. Posto em discussão, deliberado 

encaminhar como resposta o Parecer CFM nº 50/2017, cuja emente assim consta: 

"Configura  infração  ética  realizar  perícia  médica  em presença  de assistente 

técnico  não  médico.  O  médico  perito não  está  impedido  de  vedar  a  

participação  de advogados  das partes   na   pericia   quando   se   sentir   

constrangido em   sua autonomia e exercício profissional". Após, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o protocolo PROTOCOLO CREMAL 

nº 0647/2018, que trata de Circular CF/M Nº 35/2018 - COJUR, que trata de 

suspensão do Pagamento de Honorários de Sucumbência. Posto em discussão, 

deliberado tomada ciência. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando 

Pedrosa, que apresentou o protocolo PROTOCOLO CREMAL nº 0581/2018, que 

trata de Circular CFM nº 30/2018, acerca do I Fórum de Neurologia e Neurocirurgia 

do CFM, dia 02/03/2017. Posto em discussão, deliberada tomada de ciência. 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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