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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 15/08/2016. 

 
Ao décimo quinto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, 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), José Gonçalo (tesoureiro), Irapuan Barros (2º secretário), 

Alceu José (vice-corregedor) e Alfredo Aurélio (corregedor). Após, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou a pauta da presente 

reunião de diretoria. Após, tomou a palavra o conselheiro José Gonçalo, que 

apresentou os informos do IV Fórum de Medicina do Trabalho do Conselho Federal 

de Medicina, ocorrido em Brasília, no dia 12/08/2016, que tratou de assuntos 

diversos a respeito do funcionamento das câmaras técnicas de medicina do 

trabalho; definições dos riscos do ASO; exames médicos considerando os fatores 

psicossociais; aspectos bioéticos da medicina do trabalho; bem como a questão de 

perícias médicas judiciais. Em prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro 

corregedor, Alfredo Aurélio, que apresentou denúncia contra o médico Fernando 

Gameleira. Posto em discussão, deliberado pela abertura de sindicância. Após, 

tomou a palavra o assessor jurídico do CREMAL, Yves Maia, que agradeceu a 

disponibilidade do Conselho em financiar o curso de especialização sobre Direito 

Médico, mas requerendo ao conselho a ampliação do patrocínio do CREMAL para 

custeio ou de passagens ou de diárias, devido às grandes despesas do curso, bem 

como por se tratar de uma especialização que será de grande valia nas atividades 

conselhais. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Alceu José, que 

destacou o interesse para o evento do II encontro dos conselhos de medicina, na 

cidade de Bonito-MS. Após o término dessas discussões, o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, declarou encerrada esta reunião de diretoria e para constar, eu, 
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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 


