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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 13/01/2014. 

 
Ao décimo terceiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, às 

dezenove horas e dez 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), Alceu 

Pimentel (ouvidor), Edilma Albuquerque (vice-ouvidor), Cleber Costa e Irapuan 

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

Pedrosa, que apresentou o protocolo nº 67/2013, que trata de informe do CFM que 

trata de acórdão do TCU acerca do programa MAIS MÉDICOS do Governo Federal. 

Posto em discussão, deliberado encaminhar cópia ao email dos conselheiros do 

CREMAL, para análise. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que apresentou o Protocolo n. 92/2014, que trata de solicitação do Hospital 

Dr. Clodolfo Rodrigue de Melo de informação sobre certificado de capcidade técnica. 

Posto em discussão, verificado que o hospital ainda não consta inscrito no CREMAL, 

bem como os profissionais médicos não possuem contratro de trabalho pela CLT, 

não possui diretor técnico. Posto em discussão, deliberado informar que o CREMAL 

só poderá emitir a documentação, após a regularização da instituição. Em 

seguimento citou a notícia publicada no jornal da Gazeta de Alagoas do dia 

12/01/2014, sobre a demissão de médica do município de Arapiraca em detrimento à 

contratação de médico estrangeiro. Posto em discussão, deliberado. Em 

seguimento, citou o protocolo nº 79/2014, que trata de convite para participação da 

3º Conferência Estadual de Saúde do trabalhador. Posto em discussão, deliberado 

encaminhar o conselheiro José Gonçalo. Após, tomou a palavra o conselheiro José 

Gonçalo, tesoureiro, que comentou sobre as atribuições do funcionário Josivan. 

Posto em discussão, deliberado avaliação postura com os funcionários. Em 

seguimento, tomou a palavra o conselheiro Benício Bulhões citou demanda de 
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empresa que pede análise de vários atestados supostamente emitidos pela médica 

Laurijane. Posto em discussão, deiberado encaminhar à ouvidoria para análise. 

Após, o conselheiro Benício Bulhões citou propaganda na rádio de uma empresa de 

enfermagem que está promovendo capacitação para AIDPI. Posto em discussão, 

deliberado verificar se existem médicos dando o curso, para posterior abertura de 

PEP por descumprimento à resolução do CFM. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro corregedor, Alfredo Aurélio, que solicitou empenho dos conselheiros 

para tocar os trabalhos de sindicâncias e PEP. Posto em discussão, deliberado 

encaminhar carta com cobrança aos conselheiros. 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 


