
 

ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA      
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS       
(CREMAL), REALIZADA em 25/09/2017. 

 
Ao vigésimo quinto dia do mês de setembro 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), Irapuan Barros (2º secretário), José Gonçalo (tesoureiro);         

Cléber Costa (vice-ouvidor), além do Assessor Jurídico do CREMAL, o Dr. Yves            

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

apresentou a pauta da presente reunião. Em seguimento, tomou a palavra o            

conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou o PROTOCOLO        

CREMAL s/nº 2017, da Presidência do CREMAL, que trata de propostas de            

orçamentos das festividades da Semana do Médico 2017. Posto em discussão,           

aprovada a programação apresentada e deliberado aguardar demais orçamentos.         

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

o PROTOCOLO CREMAL nº 03391/2017, que trata de Circular CFM Nº 168/2017,            

que trata de convite sobre o Encontro dos Tesoureiros, dia 05/10/2017 em            

Brasília-DF. Posto em discussão, deliberado enviar o conselheiro Fernando Pedrosa,          

em virtude da impossibilidade de ida do conselheiro tesoureiro, Jose Gonçalo. Em            

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

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 03392/2017, da Circular CFM Nº          

169/2017, que trata da Participação dos Funcionários da Tesouraria em Reunião no            

CFM dia 04/10/2017. Posto em discussão, deliberado verificar a disponibilidade de           

funcionários para participar de tal evento. Após, tomou a palavra o conselheiro            

Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº         

03449/2017, da Empresa Stella Maris, apresentando proposta de Desconto em          
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Combustíveis para a categoria médica. Posto em discussão, deliberado convidar os           

requerentes, para maiores esclarecimentos no CREMAL. Em seguimento, tomou a          

palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou o         

PROTOCOLO CREMAL nº 03522/2017, do departamento de Fiscalização -         

CREMAL, que trata de constatação de infrações Cometidas pela Médica Manuela           

Fernandes Gomes da Rocha. Posto em discussão, deliberado convocar a presente           

médica, para prestar esclarecimentos pessoalmente no CREMAL, bem como         

receber orientações éticas a respeito de sua prática médica. Após, tomou a palavra             

o conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou o PROTOCOLO         

CREMAL nº 03503/2017, da Assembleia Legislativa Estadual, que trata de          

solicitação do Gabinete do Deputado Rodrigo Cunha para que o CREMAL           

comunique a existencia de necessidades legislativas que atendam às necessidades          

de saúde da população. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro Fernando            

Pedrosa, presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 03491/2017,         

oriundo do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Alagoas, que trata de             

denúncia do Médico do Programa do Mais Médico do Sr. Lucas Aristofanes Amorim             

Rodrigues, que estaria exercendo simultaneamente a medicina e a farmácia. Posto           

em discussão, deliberado pela abertura de sindicância para investigação dos fatos,           

colocando como parte denunciada o intercambista apontado nos termos da denúncia           

e o tutor e supervisor do Programa Mais Médicos. Após, tomou a palavra o              

conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou o PROTOCOLO        

CREMAL nº 03507/2017, oriunda da Conselheira Lidian Navarro, que trata de           

solicitação de Patrocínio Congresso Brasileiro de Auditória Sistemas de Saúde.          

Posto em discussão, aprovado por unanimidade. Após, tomou a palavra o           

conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou o PROTOCOLO        

CREMAL nº 03537/2017, do Conselheiro Irapuan Medeiros, que trata de solicitação           

de Patrocínio Congresso de Especialidade. Posto em discussão, deliberado pela          

aprovação por unanimidade. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando          
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Pedrosa, presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 00018/2017, do          

Conselheiro José Gonçalo da Silva Filho, que trata de solicitação de patrocínio para             

o IV Congresso Brasileiro de Medicina do Trabalho e Perícia Médicas. Posto em             

discussão, aprovado por unanimidade. 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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