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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 06/01/2014. 

 
Ao vinte e um dia do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às dezenove 

horas e dois 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), Sidney Pinto (3º secretário), e Irapuan 

Barros (2º secretário). Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que apresentou o parecer Consulta, de lavra da Conselheira Ana Lúcia, 

que trata de procedimento de esterilização cirúrgica via laqueadura tubária de 

paciente portadora de deficiência mental. Após a leitura integral do referido parecer, 

posto em discussão, feitos reparos apenas de erros de digitação e aprovado para 

envio à análise e aprovação de sessão plenária. Após, o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, citou o PROTOCOLO CREMAL nº 0009/2014, do Dr. Guilherme 

Pitta, que trata de denúncia de Biomédico que estaria praticando ilegalmente a 

medicina. Posto em discussão, deliberado encaminhar denúncia de exercício ilegal 

da medicina para a polícia Civil e para o Ministério Público Federal. Após, o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, citou o PROTOCOLO CREMAL nº 0016 

/2014, de origem do CFM, que trata de resolução CFM sobre Eleição para 

conselheiros federais, informando os prazos, com necessidade de publicação de 

edital no dia 03/05/2014; inscrições de chapas no período de 26/05 a 26/06/2014; 

prazos de propaganda até o dia 26/07 e o dia eleição ficou estabelecido o  

25/08/2014. Após, o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, citou o 

PROTOCOLO CREMAL s/n, da GERENCIA ADMINISTRATIVA, que trata de 

proposta de ORÇAMENTO DA GRADE DA PORTA DA FRENTE, em virtude da 

sede do CREMAL ter sido vitimada de roubo durante os feriados do final de ano, 

quando foi roubado o notebook do auditório e danificada a TV da sala de espera. 

Posto em discussão, aprovado por unanimidade e designado o conselheiro Irapuan 
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Barros e os funcionários David Vasconcelos e Patrícia Valéria para compor 

comissão de inquérito administrativo de apuração deste fato. Após, o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, citou o PROTOCOLO CREMAL  Nº  04581 /2014, do 

assessor jurídico, que trata de acórdão Tereza Elizabeth Galindo. Posto em 

discussão, tomado ciência. Após, o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, citou 

o PROTOCOLO CREMAL Nº 4582/2014, do CFM, que trata comunicação de 

aprovação do projeto de Fiscalização do CREMAL para o ano de 2014. Posto em 

discussão, tomado ciência. Após, o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, citou 

o PROTOCOLO CREMAL Nº 004594 /2014, da Direção Médica da Santa Casa, que 

trata de resposta sobre as ações de fiscalilzação do CREMAL na Unidade Cônego 

João Barbosa Cordeiro (Unidade de Oncologia), comunicando a realização de 

reforma, nos próximos 90 dias, para posterior regularização do plantão de 

profissionais de saúde em escala deficiente. Posto em discussão, deliberado 

encaminhar ao 3º Secretário, o conselheiro Sidney Pinto, coordenador do 

departamento de fiscalização do CREMAL.  Após, o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, citou o PROTOCOLO CREMAL Nº    0008/2014, do Guilherme 

Pitta – Educação Médica Continuada, que trata de Projeto Curso de Pé Diabético 

2014. Posto em discussão, aprovado por unanimidade. Em seguimento, o 

conselheiro Fernando Pedrosa comunicou julgamento no dia 30/01 e no 13/02/2014. 

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 


