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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 08/09/2014. 

 
Ao oitavo dia do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às dezenove 

horas e dez minutos, em sua sede à rua Sargento Aldo Almeida, 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), Emmanuel Fortes (vice-presidente), Benício Bulhões (1º Secretário), 

Alfredo Aurélio (corregedor), Sidney Pinto (3º secretário), Alceu Pimentel (vice-

corregedor) e Irapuan Barros (2º secretário), além do assessor jurídico do CREMAL, 

o Dr. Yves Maia. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que citou o  PROTOCOLO CREMAL nº 02936/2014, do CFM – Informativo 

Jurídico, a respeito de mandato de Segurança em favor do CREMESP para ter 

garantida a entrada para fiscalização em hospital Público do Estado de São Paulo. 

Posto em discussão, deliberado pela tomada de ciência. Em seguimento, tomou a 

palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que citou o PROTOCOLO 

CREMAL nº 02922/2014, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a respeito de 

pedido de abertura de sindicância para apuração de ação filantrópica de cirurgião do 

Projeto Orelhinha. Posto em discussão, deliberado consultar o presidente da 

sociedade brasileira de cirurgia plástica para buscar maiores informações. Após, 

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

PROTOCOLO CREMAL nº 03012/2014, da Circular CFM Nº 150/2014, que trata de 

Campanha Nacional de Prevenção ao Suicídio. Posto em discussão, deliberado pela 

tomada de ciência. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 03028/2014, da Agência 

Nacional Saúde Suplementar, que trata de cancelamento de Registro de Operadora. 

Posto em discussão, deliberado encaminhar para a CODAME – 3ª Secretaria para 

analisar. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que 

citou o PROTOCOLO CREMAL  Nº  03046/2014, que trata de Circular CFM Nº 
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154/2014 a respeito de Despacho SEJUR nº 286/2014 que trata sobre 

aposentadoria compulsória de funcionários Celetistas. Posto em discussão, 

deliberado encaminhar a assessoria jurídica do CREMAL. Em seguimento, tomou a 

palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que citou o PROTOCOLO 

CREMAL Nº 03049/2014, oriundo da UNICA – Unidade do Câncer de Alagoas, que 

trata de solicitação de patrocínio. Posto em discussão, deliberado pelo 

indeferimento. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, 

que citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 03051/2014, da Circular CFM Nº 151/2014, a 

respeito de despacho SEJUR Nº 204/2014 – Ref. A Portaria GMC nº 734/2014, que 

trata-se de reconhecimento de portarias do MERCOSUL. Posto em discussão, 

deliberado pela tomada de ciência. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL Nº  03052/2014, 

oriundo da Coordenação do MPES/UFAL, a respeito de solicitação de patrocínio e 

de auditório para realização do 1º Simpósio Inovação, Ciência e Tecnologia no 

Ensino na Saúde, dia 27/11/2014. Posto em discussão, deliberado pela aprovação 

da emissão de uma passagem aérea para um palestrante. Após, tomou a palavra o 

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

03073/2014, que trata de minuta de Manifesto em Defesa da Saúde, a respeito de 

Nota de Manifesto Defesa da Saúde. Posto em discussão, deliberado pelo 

conhecimento. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL Nº 03084/2014, que trata de comissão 

de licitação do CREMAL, a respeito de Curso Completo de Licitação. Posto em 

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

presidente, Fernando Pedrosa, que citou o PROTOCOLO CREMAL s/Nº, oriundo da 

Presidência do CREMAL, que trata de nota de esclarecimento do Hospital Regional 

Santa Rita de Palmeira dos Índios acerca de declarações do Prefeito municipal de 

Palmeira dos Índios. Posto em discussões, deliberado entrar com queixa-crime 

contra as alegações do prefeito ou solicita uma nota de desagravo público. Em 

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

o PROTOCOLO CREMAL Nº 03067/2014, oriundo da Liga de Neurologia e 



 

 
Rua Sargento Aldo Almeida, 90, Pinheiro 

CEP: 57055-510 – Maceió/AL 

Fone: (82) 3036-3800 e Fax: (82) 3338-3030 
www.cremal.org.br 

E-mail: faleconosco@crmal.org.br 

Psiquiatria da UFAL, que trata de solicitação do auditório, dia 24 e 25 de setembro. 

Posto em discussão, deliberado pelo inferido por motivo de o auditório já estar 

ocupado. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Benício Bulhões que trata 

acerca de pedido de auditório para 18 de setembro para processo seletivo. Posto em 

discussão, aprovado por unanimidade. Em seguida, o conselheiro Benício Bulhões 

apresentou o comunicado do funcionário Thiago Albuquerque, que solicita a 

aprovação da diretoria acerca de iniciar o processo de inscrição de devedores na 

Dívida Ativa da União. Em seguida, foi apresentada a listagem dos devedores. Posto 

em discussão, por unanimidade, aprovado para iniciar o processo de inscrição dos 

devedores. 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 


