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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 22/04/2013. 

 
Ao vigésimo segundo dia do mês de abril do ano de dois mil e treze, às dezenove 

horas e vinte minutos, em sua sede à rua Fausto Correia Wanderley, 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), Humberto Belmino (corregedor); Benício 

Bulhões (1º secretário) e Irapuan Barros (2º secretário). Após, o conselheiro 

presidente apresentou a pauta da presente reunião. Em seguida, citou o 

PROTOCOLO CREMAL nº 01527/2013 , da SESAU, respondendo ao Relatório de 

Fiscalização Mini Pronto Socorro Noélia Lessa, informando que os problemas já 

foram resolvidos. O conselheiro presidente informou novo relatório de fiscalização do 

CREMAL, verificando que os problemas persistem inalterados. Posto em discussão, 

deliberado oficiar a manutenção de inconformidades. Após, citou o PROTOCOLO 

CREMAL nº 01712/2013, do CFM, informando a realização do X Congresso 

Brasileiro de Bioética 2013 – Florianópolis. Posto em discussão, deliberado aguardar 

posterior discussão em diretoria. Em seguida, citou o PROTOCOLO CREMAL nº 

063/2013, do CFM, que trata de posicionamento do CFM sobre a PEC 37. Posto em 

discussão, deliberado encaminhar cópia ao Ministério Público. Após, citou o 

PROTOCOLO CREMAL Nº 01715/2013, do Hospital do Açúcar de Alagoas, que 

trata de solicitação de Utilização do Auditório do CREMAL, no dia 03 de Maio 2013, 

das 07h30 às 17h30. Posto em discussão, deliberado pela aprovação sem ônus. Em 

seguimento, citou o PROTOCOLO CREMAL  Nº 01626/2013, do CFM/AMB/FENAM, 

que trata de Comunicado aos Médicos – Dia Nacional de Alerta aos Planos de 

Saúde/25 de Abril. Posto em discussão, deliberado entrar em contato com o 

conselheiro Cleber Costa, para verificar o status da mobilização em Alagoas. Em 

seguida, citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 01579/2013, do CFM – Circular nº 

64/2013 – DECCT, que trata do IV Fórum Nacional de Ensino Médico – O ensino da 
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ética e da Bioética. Posto em discussão, deliberado encaminhar o conselheiro 

Humberto Belmino, Fernando Pedrosa e estender o convite para os dois 

coordenadores das faculdades de medicina de Alagoas, após a análise do custo. 

Após, citou a proposta de Curso de Tomadas de Contas Especial, que ocorrerá em 

Maceió e que é de interesse dos funcionários. Posto em discussão, deliberado 

analisar a proposta do curso, além do custo, bem como os funcionários a serem 

indicados, para posterior deliberação em diretoria. Em seguida, o conselheiro 

Benício Bulhões apresesntou demanda do conselheiro José Gonçalo, solicitando 

diárias para participação em congresso da ANAMT. Posto em discussão, deliberado 

pela aprovação.  Após, o conselheiro presidente apresentou demanda de empresa 

que está organizando Congresso Saúde e Gestão, dia 21/06/2013, solicitando apoio 

do CREMAL no evento. Posto em discussão, deliberado pelo indeferimento. Em 

seguimento, ciou demanda dos Funcionários CREMAL sobre a possibilidade de 

aquisição de máquinas para academia, trazendo proposta orçamentária. Posto em 

discussão, deliberado pela solicitação do parecer da assessoria jurídica do 

CREMAL. Em seguida, o conselheiro Benício Bulhões comentou a situação da setor 

da informática do CREMAL a respeito de pane nos serviços de internet, detactando 

erros graves de uso de notebook como computador-servidor. Após, o conselheiro 

Irapuan destacou problemas a respeito de backups e cópias de segurança. Posto 

em discussão, deliberado agendar reunião com o funcionário David Vasconcelos, 

para analisar a situação. Em prosseguimento, o Dr. José Gonçalo apresentou a 

proposta de PCMSO e PPRA para o CREMAL. Posto em discussão, aprovado por 

unanimidade. 

  

 

10) PROTOCOLO CREMAL Nº  

       ORIGEM: Cons. Dr. Gonçalo 

       ASSUNTO: Apresentação do PPRA e PCMSO DO CREMAL 
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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 

 
 
 
 


