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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 03/05/2013. 

 
Ao terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e treze, às dezoito 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, o conselheiro presidente citou 

demanda do Conselheiro Antônio de Pádua solicitando a disponibilização do 

auditório do CREMAL para evento da SESAU, dia 14 de maio de 2013, com a 

presença do Ministro da Saúde, o Dr. Alexandre Padilha. Posto em discussão, 

verificado que o conselheiro presidente e o vice-presidente estarão em viagem para 

o CFM e, diante disto, deliberado que o conselheiro Irapuan Barros ficará 

responsável pela representatividade do presidente. Após, o conselheiro presidente 

informou que a reitora da UNCISAL, Dra. Rosangela Winzsomirska, informou que a 

reforma da maternidade Santa Mônica será iniciada sem a necessidade de 

fechamento daquela unidade hospitalar. Em seguimento, o conselheiro presidente 

citou demanda do CRM-RJ, que convidou membro da câmara técnica de urgência e 

emergência de Alagoas, o Dr. Mário Jucá, para participação na solenidade de 

abertura do XII congresso de emergências do Rio de Janeiro. Posto em discussão, 

deliberado aguardar o posicionamento do próprio Dr. Mário Jucá, para posterior 

apreciação em diretoria. Em prosseguimento, o conselheiro presidente apresentou 

propostas de convite para médicos que farão parte da chapa de eleição do 

CREMAL. Foram apresentados vários nomes, com comentários acerca de cada um 

deles, com posterior deliberação do Conselheiro Presidente efetuar o contato. Após 

o término dessas discussões, o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, declarou 

encerrada esta reunião de diretoria e para constar, eu, Irapuan Medeiros Barros 



 

 
Rua Fausto Correia Wanderley, 90, Pinheiro 

CEP: 57055-540 – Maceió/AL 

Fone: (82) 3036-3800 e Fax: (82) 3338-3030 
www.cremal.org.br 

E-mail: faleconosco@crmal.org.br 

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 

 
 
 
 


