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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 17/03/2014. 

 
Ao décimo sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às dezenove 

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), Benício Bulhões (1º Secretário), José Gonçalo (tesoureiro), Alceu 

Pimentel (vice-corregedor) e Irapuan Barros (2º secretário). Após, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou  o PROTOCOLO 

CREMAL nº0964 /2014, do COSEMS, solicitando o Auditório do CREMAL. Posto em 

discussão, deliberado pela aprovação. Após, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL nº 0965/2014, 

de Dr. Pedro Talvanes de Albuquerque, que trata de solicitação de Vistoria em Ala 

do Baldomero Cavalcante. Posto em discussão, deliberado aguardar a decisão 

judicial que trata do assunto, bem como acionar a OAB e emitir ofício o juiz de 

execuções penais. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL nº 0967/2014, do grupo de 

Anestesiologistas do Estado de Alagoas, que trata de informação sobre paralisação 

das atividades, por meio de descadastramento do SUS, com movimento de 

adverdência  agendado para o dia 18/03/2014. Posto em discussão, deliberado pelo 

envio do ofício aos demandantes informando sobre a eticidade do movimento. Após, 

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

PROTOCOLO CREMAL Nº 01023/2014, recebido pelo site do CREMAL, através do 

email “Fale Conosco”, da sra. Camila Maia, que reclama ter sofrido descriminação 

por funcionário terceirizado do Conselho.  Posto em discussão, deliberado 

encaminhar o caso para a análise da assessoria jurídica. Após, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL  Nº  

01011/2014, da Direção Médica da Santa Casa – Nossa Senhora da Guia, que trata 



 

 
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 

de informação sobre o fechamento da Triagem Obstétrica da Maternidade Santa 

Mônica. Posto em discussão, o conselheiro Alceu Pimentel sugeriu que o CREMAL 

faça um evento com ampla cobertura da imprensa para discutir a situação da 

obstetrícia de Alagoas. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL Nº  0/2014, da Assessora de 

Comunicação do CREMAL, Sra.  Fátima Vasconcelos, que trata de relatório daquilo 

discutido durante o Encontro de Comunicação em Brasília/DF. Posto em discussão, 

lido o relatório e aprovado. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 0924/2014 , da Santa 

Casa de Misericórdia – São Miguel dos Campos de Alagoas, que trata de Solicitação 

de Liberação do Auditório para o dia 20 de março. Posto em discussão, aprovado 

por unanimidade. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL s/n, da Presidência 

CREMAL, que trata de denúncia publicada no blog de internet TNH1 sobreo 

atendimento da paciente Maria Aparecida Hospital do Açúcar. Posto em discussão, 

deliberado pela abertura de sindicância. Após, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL Nº  0914/2014, 

da Associação Médico-Espírita de Alagoas/Liga Acadêmica de Saúde e 

Espiritualidade de Alagoas, que trata de solicitação de Auditório para o final de 

semana. Posto em discussão, indeferido devido à falta de funcionário para abrir o 

conselho aos finais de semana. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 0918/2014, que trata de 

Circular CFM Nº 37/2014, informando o V Fórum Nacional de Ensino Médico. Posto 

em discussão, deliberado encaminhar o conselheiro Fernando Pedrosa. Após, 

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

PROTOCOLO CREMAL Nº 0926/2014, da Gestão Saúde, solicitação de orientação 

sobre atendimento de paciente medicina do trabalho prestado à empresa Unimed. 

Posto em discussão, deliberado encaminhar para análise dos conselheiro Irapuan 

Barros e José Gonçalo. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL s/n, da Presidência do CREMAL, que 
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trata de definição de Comissão Eleitoral 2014, apresentando a proposta de 

composição com os médicos Ednaldo Holanda, José Medeiros e Wellington Galvão. 

Posto em discussão, aprovado por unanimidade. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro Benício Bulhões Carlos Gonçalves, pedindo auditório para lançamento 

de livro “Conversando com o Pediatra”. Posto em discussão, deliberado pela 

aprovação. 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 


