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ATA DA NONGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA (977ª) SESSÃO 
PLENÁRIA DO CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DE ALAGOAS (CREMAL), REALIZADA NO DIA 25/09/2014 
LOGO APÓS A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL de ÉTICA do 
CREMAL do PEP nº 04/2011, EM SUA SEDE À RUA SARGENTO ALDO 
ALMEIDA, Nº 90, BAIRRO DO PINHEIRO, MACEIÓ-AL, ÀS 21:20h. 

 

Ao vigésimo quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às 

vinte e uma horas e vinte minutos, no auditório deste Conselho, em sua sede à rua 

Sargento Aldo Almeida, nº 90, bairro do Pinheiro, em Maceió, Alagoas, fizeram-se 

presentes os conselheiros assinados no livro de presença da Sessão de Julgamento 

do Tribunal de Ética nº 04/2011, participantes da 977ª sessão plenária do corpo de 

conselheiros efetivos e suplentes deste Conselho Regional de Medicina de Alagoas 

(CREMAL). Após, o tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, 

que apresentou a vacância de funcionários do CREMAL, em virtude de pedido de 

demissão e iminente saída de funcionários que foram aprovados em outros 

concursos públicos, bem como informou a grande necessidade de suprir as vagas 

de funcionários para conseguir manter o atendimento das atividades diárias do 

CREMAL. Em virtude disto, o conselheiro Presidente informou à plenária a 

necessidade de realização de concurso público para Auxiliar Assistente 

Administrativo no CREMAL, para inicialmente uma vaga de contratação imediata e 

formação de cadastro de reserva para outras vagas. A previsão é que o edital seja 

confecionado e publicado até o final deste ano de 2014, com previsão da realização 

das provas no início de 2015 e posterior contratação. Após, o conselheiro Presidente 

solicitou a anuência da plenária para iniciar os procedimentos do Concurso Público. 

Posto em votação, por unanimidade de votos da plenária, ficou aprovada a 

autorização para realização de concurso público para Auxiliar Assistente 

Administrativo. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente que 

informou sobre a posse de conselheiros federais da nova gestão e solicitou a 
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indicação de conselheiros para a composição da comitiva do CREMAL, além 

daqueles já indicados na reunião de diretoria. Posto em votação, por unanimidade 

de votos, indicados os conselheiros Fernando Pedrosa, Humberto Belmino, Francine 

Loureiro e Francisco Passos. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente que 

informou que, pelo adiantado do horário, estaria retirando de pauta a análise da 

Interdição Ética da Maternidade Denilma Bulhões e também a análise do parecer 

sobre prescrição de analgésicos morfínicos nos serviços de pronto-atendimento. Em 

seguimento, tomou a palavra a conselheira Francine Loureiro solicitou 

esclarecimentos acerca do cronograma das atividades da semana do Médico e 

solicitou que seja agendado momento para discussão sobre direito médico com os 

estudantes de medicina e médicos em geral, com fito de fomentar maior proximidade 

da CREMAL com a graduação médica das quatro faculdades médicas de Alagoas. 

Em seguida, tomou a palavra o conselheiro Fabrício Avelino que informou ter já feita 

programação sobre o tema, a qual poderá ser replicada em um outro momento. 

Após, o conselheiro Antônio de Pádua comentou que, num momento pretérito, este 

CREMAL já fazia um curso de ética médica para os doutorandos, mas as próprias 

instituições de educação se desinteressaram pela continuidade do projeto. O 

conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, informou que irá formalizar às novas 

faculdades de medicina do CESMAC e da FITS, para que o CREMAL faça visita a 

essas instituição para estreitar os laços de cooperação para o ensino ético dos 

estudantes de medicina. Após, o conselheiro José Gonçalo informou que do dia 

01/10/2014 ao dia 15/10/2014 estará afastado por motivo de cirurgia e, em virtude 

disto, está transmitindo o cargo de conselheiro temporariamente para o conselheiro 

2º secretário, Irapuan Barros. Posto em discussão, aprovado por unanimidade. 

Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa que apresentou para análise 

da plenária a minuta de Resolução de contratação de estagiários para o CREMAL. 

Em seguida, tomou a palavra o conselheiro Irapuan Barros, que apresentou a 
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íntegra da minuta de Resolução da Atividade Estagiários no CREMAL. Posto em 

discussão, foram feitos alguns reparos pelos conselheiros presentes à plenária e, 

por unanimidade, aprovada a referida Resolução. Após o término dessas 

discussões, o conselheiro presidente, Fernando de Araújo Pedrosa, declarou 

encerrada esta Sessão Plenária e, para constar, eu, Irapuan Medeiros Barros Junior, 

2º Secretário, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelo vice-presidente, 

após julgá-la de conforme. 

 

Consº Fernando de Araújo Pedrosa 

Presidente do CREMAL 

 

Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 

2º Secretário do CREMAL 

 


