
 

ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA      
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS       
(CREMAL), REALIZADA em 31/07/2017. 

 
Ao trigésimo primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, 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),         

Alfredo Aurélio (corregedor), Joseane Granja (3º secretário) e Benício Bulhões (1º           

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

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 03693/2017, oriundo da Tesouraria, que          

trata de informação sobre a abertura de processo administrativo de cancelamento de            

Inscrição de Pessoa Física e Remissão dos Débitos da médica falecida Iara Brabo             

Magalhaes, conforme certidão de óbito apresentada, com dia do falecimento em           

17/09/2016. Tomou a palavra o conselheiro tesoureiro que informou que, diante do            

urgência do caso, determinou a anistia dos débitos e a baixa do registro de médica,               

com encaminhamento para ciência da Diretoria do CREMAL e inclusão na pauta da             

próxima plenária, para ratificar a decisão Ad Referendum da tesouraria. Posto em            

discussão, aprovado por unanimidade. Após, tomou a palavra o conselheiro          

Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº         

02767/2017, que trata de Circular CFM N º 117/2017 – GABIN, informando sobre             

reunião dos Presidentes em Belém/PA. Posto em discussão, deliberado encaminhar          

os conselheiroz Fernando Pedrosa, Benício Bulhões e Joseane Granja. Após, tomou           

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

PROTOCOLO CREMAL nº 02915/2017, da Sociedade Alagoana de Patologia, que          

trata de solicitação de auditório. Posto em discussão, deliberado informar a           

impossibilidade da cessão do auditório, em virtude de um dia do evento ser em dia               
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de sábado. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa,           

presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02914/2017, da Sociedade          

Alagoana de Patologia, que trata de solicitação de patrocínio no custeio de            

passagens aéreas para dois palestrantes. Posto em discussão, deliberado solicitar          

maiores esclarecimentos sobre o evento, bem como sua programação, para          

posterior decisão. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa,          

presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02925/2017, que trata de           

Circular CRM Nº 135/2017, a respeito de convite para participação do VIII Fórum de              

Ensino Médico, nos dias 03 a 06 de setembro de 2017. Posto em discussão,              

deliberado encaminhar conselheiros Joseane Granja e Alfredo Aurélio. Em         

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

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02944/2017, que trata de Circular CFM Nº            

137/2017, informando sobre a realização do II ENCM, no período de 13 a 15 de               

setembro de 2017, que será em Porto Alegre – RS. Posto em discussão, deliberado              

encaminhar os conselheiros Joseane Granja, José Gonçalo, Fernando Pedrosa.         

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

o PROTOCOLO CREMAL nº 02952/2017, da Conselheira Francine Loureiro, que          

trata de solicitação de Patrocínio para Seminário Sudeste de Medicina do Trabalho,            

em Belo Horizonte/MG. Posto em discussão, aprovado por unanimidade. Após,          

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

PROTOCOLO CREMAL nº 02937/2017, que trata de solicitação da Santa Casa de            

Misericórdia de Maceió, da Comissão de Revisão de Prontuários, solicitando          

pronunciamento do CREMAL a avaliação de Registro Seguro em Prontuário. Posto           

em discussão, deliberado informar à demandante que o seu questionamento consta           

contemplado na Resolução CFM nº1638/2002. Em seguimento, tomou a palavra o           

conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou o PROTOCOLO        

CREMAL nº 02779/2017, oriundo da Dra. Helena Maria Carneiro Leão – Presidente            

da SBB, que trata do XII Congresso Brasileiro de Bioética e IV Congresso Brasileiro              

 
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 



 

de Bioética Clínica. Posto em discussão, deliberado verificar conselheiros que tem           

disponibilidade/interesse em participar deste evento. 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 
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