
 

 
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 

ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 30/09/2013. 

 
Ao trigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às dezenove horas 

e quinze 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), Benício Bulhões (1º secretário), José Gonçalo (tesoureiro), Humberto 

Belmino (corregedor) e Irapuan Barros (2º secretário). Após, o conselheiro 

presidente apresentou a pauta da presente reunião.  

 

Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente que informou o PROTOCOLO 

CREMAL nº 00048/2013, da Médica Fiscal, que trata de solicitação de Férias para o Mês de Outubro 2013. 

Posto em discussão, deliberado pela aprovação. 

  

Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente que informou o PROTOCOLO 

CREMAL nº 03632/2013, do CFM, que trata de Circular CFM nº  158/2013 – SEADM, informando os 

procedimentos para eleição do CFM em 2014. 

  

Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente que informou o PROTOCOLO 

CREMAL nº 03606 /2013, do M TE – Ministério do Trabalho e Emprego, que trata de Ofício nº 

855/2013/NEGUR/SEINT/SRTE/AL, denunciando Prática Médica em emissão de atestado médico do 

trabalho. Posto em discussão, deliberado pela análise da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho. 

  

Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente que informou o PROTOCOLO 

da PRESIDÊNCIA, informando sobre a NOITE CULTURAL E BAILE DOS MÉDICOS – CARTAZ. Posto em 

discussão, deliberado pelos ajustes. 

 

Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa que destacou os passos da cerimônia de posse dos 

conselheiros da nova gestão do CREMAL.. A Gestão de Conselheiros será no período de 01/10/2013 a 

30/09/2018 e a Gestão da diretoria será no período de 01/10/2013 a 31/03/2016. Também foram discutidos 

nomes para composição da nova diretoria. Foi sugerido o nome do conselheiro Sidney Pinto para 

coordenador da fiscalização. O conselheiro Alfredo Aurélio para assumir a corregedoria. O conselheiro Alceu 

Pimentel para vice-corregedor. O conselheiro Benício Bulhões continua como 1º secretário. O conselheiro 

Irapuan Barros continua como 2º secretário. O conselheiro José Gonçalo continua como tesoureiro. O 

conselheiro Fernando Pedrosa continua como presidente. O conselheiro Emmanuel Fortes continua como 

vice-presidente.  
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Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente que informou o PROTOCOLO 

CREMAL  Nº  03560 /2013, da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da UFAL, que trata de solicitação 

do auditório. Posto em discussão, deliberado pela aprovação. 

 

Após, o conselheiro Fernando Pedrosa externou sua dificuldade com os funcionários 

do CREMAL que estão, reiteradamente, chegando em atrasos, sucedendo em faltas. 

Posto em discussão, deliberado registrar em ata as reuniões realizadas com os 

funionários, bem como regitrar ocorrências, advertências e suspensões que se 

fizerem necessárias, na ficha funcional de cada funcionário. 

 

Em seguimento, o conselheiro Fernando Pedrosa comentou detalhes da estratégia 

de negociação com o Governo Federal para o funcionamento do programa MAIS 

MÉDICOS. Também comentou sobre as estratégias a repeito da reolução do 

Conselho Federal de Farmácia, destacando que não seria prudente “comprarmos 

mais essa briga”, pois essa resolução é algo sem qualificação. 

 

 

 

. 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 
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Presidente CREMAL 
 

Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 

2º Secretário do CREMAL 


