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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 08/06/2015. 

 
Ao oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às dezenove horas 

e trinta 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), José Gonçalo (tesoureiro), Benício Bulhões (1º Secretário), Joseane 

Granja (coordenador de fiscalização em exercício), Irapuan Barros (2º secretário). 

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

circular do CFM que versa sobre convite para evento dos cursos de doutoramento 

em Bioética, no dia 20/07/2015. Posto em discusão, deliberado enviar o conselheiro 

presidente. Após, citou demanda da ortopedia do HGE, acerca de falta de 

equipamentos e insumos. Posto em discussão, deliberado encaminhar expediente à 

diretora técnica do HGE. Em seguida, citou EBSEHR do HU-Ufal, na pessoa do Dr. 

William Hurtado, pede auxílio financeiro para evento de Tutorial de Urologia, em 

outubro de 2015, através de passagens aéreas para dois palestrantes. Posto em 

discussão, deliberado pela aprovação. O conselheiro Joseane Granja sugeriu que o 

CREMAL elabore uma proposta acerca dos critérios de concessão de apoios 

financeiros para entidades médicas. Após, citou sugestão do conselheiro Alceu 

Pimentel que indicou o nome do médico José Medeiros para homenagem de 

personalidades médicas de comenda do CFM. Posto em discussão, solicitado ao 

conselheiro Alceu Pimentel apresente curriculo do médico candidado à comenda. 

Após, citou Congresso Brasileiro de Medicina Tropical no dia 13 a 17/junho/2015, na 

cidade de Fortaleza-CE, solicitando despesas de depassagem aérea. Posto em 

discussão, verificado o interesse do CREMAL em participação do evento, em virtude 

da candidatura de Maceió para sediar o próximo Congresso Brasileiro de Medicina 

Tropical e que tem estreitas ligações com a saúde pública e as políticas de atenção 

primária à saúde.  Após, tomou a palavra o conselheiro José Gonçalo que 
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apresentou demanda da comissão de transplantes sobre o tema de enucleação do 

globo ocular como ato não exclusivo da medicina, informando que seria 

encaminhando o assunto para parecer do CREMAL. Posto em discussão, deliberado 

aguardar pedido de parecer para posterior análise e emissão de opinião institucional. 

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 


