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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 20/01/2014. 

 
Ao vigésimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, às dezenove horas 

e trinta 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), Emmanuel 

Fortes (vice-presidente); Benício Bulhões (1º Secretário); Alfredo Aurélio 

(corregedor) e Irapuan Barros (2º secretário). Após, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL s/n/2014, 

que trata do Convite para a cerimônia de Formatura da UFAL do dia 22/01/2014. 

Posto em discussão, deliberado encaminhar o conselheiro Irapuan Barros para a 

representar a diretoria do CREMAL. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, que apresentou o protocolo CREMAL nº 00173 /2014, do CFM e 

que trata da Circular CFM Nº 08/2014 Solicitação de Sugestões de Pauta para o I 

ENCM 2014. Posto em discussão deliberado pelo envio de 10 conselheiros, em 

virtude de que não serão necessárias passagens aéreas. Em seguida, o conselheiro 

presidente informou que já está em andamento junto à Jornalista do CREMAL, para 

confecção de campanha educativa sobre publicidade médica nos meios de 

comunicação do CREMAL. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, que apresentou o protocolo CREMAL nº 00170/2014, do CFM, 

que trata de informação – Como o Reino Unido Avalia os Médicos. Posto em 

discussão, tomado ciência. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, que apresentou o protocolo CREMAL Nº 00168 /2014, da 35 th 

World Medical, que trata do 35º  Jogos Mundiais da Medicina e da Saúde. Em 

seguida, tomou a palavra o conselheiro 27 de fevereiro de 2014 a Assemmbleia 

Geral do CREMAL. Após, tomou a palavra o conselheiro Sidney Pinto que leu a 

integra de denúncia sobre falta de medicações e insumos no HGE. Aberto 
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discussão, tomou a palavra o conselheiro Alceu Pimentel que sugeriu que o 

CREMAL faça nova fiscalização no HGE e em outras unidades críticas, com 

posterior publicização das informações e na imprensa. Em seguida, tomou a palavra 

o conselheiro Emmanuel Fortes que destacou os perigos da falta de medicação nos 

hospitais gerais e de urgência e que há necessidade de fiscalização conjunta com o 

conselho regional de farmácia para verificação específica. Após, o conselheiro José 

Gonçalo repassou informes da reunião da Conferência Municipal do Trabalhador. 

Após, o conselheiro Sidney Pinto destacou notícia na imprensa sobre a morte de 

uma criança vitimada de acidente peçonhento com escorpião, quando médico deu 

entrevista na TV informando que os pacientes acidentados teriam acesso ao soro 

anti-escorpiônico, mas que isso está gerando um pânico na população geral, que 

está ocasionando um aumento exponencial de pacientes exigindo receberem soro 

antiescorpiônico. Posto em discussão, verificou-se informações adicionais que o 

paciente apresentou hiperglicemia H.I., que melhorou no primeiro atendimento e 

depois faleceu, o que pode prefigurar outra causa de morte. Após as discussões, 

deliberado pela abertura de sindicância. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro Benício Bulhões que informou demanda da Secretaria de Saúde 

questionando atestado médico de profissional que está afastada de trabalho de setor 

público de saúde por motivo de doença, mas está exercendo a mesma função no 

setor privado. Posto em discussão, deliberado encaminhar para abertura de 

sindicância. Após, o conselheiro Benício Bulhões citou ofício do CFM informando a 

visita tecnica de controle interno e financeiro para o mês de abril de 2014. Após, 

citou demanda do munistério púlico federal pedindo diligência em sobre serviço de 

nefrologia da cidade de Palmeira dos Índios. Posto em discussão, deliberado para 

encaminhar o conselheiro Fernando Ressureição ou outro que se disponha. Após, 

tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o 

protocolo CREMAL  Nº  0112 /2014, que trata do parecer, de lavra do conselheiro 

Irapuan Barros, acerca sobre demanda da ouvidoria sobre atribuição da 

Especialidade de Medicina de Família e Atuação em Unidades Básicas de Saúde. 

Após, tomou a palavra o conselheiro Irapuan Barros, que leu a íntegra do parecer. 
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Aberto discussão em plenário, foram feitos reparos necessários e, após, aprovado 

por unanimidade. 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 


