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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 25/06/2018. 

 
Ao vigésimo quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 

dezenove horas e quarenta 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), 

Joseane Granja (3º secretário), e Alfredo Aurélio (corregedor). Após, tomou a 

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

sessão plenária. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que 

apresentou PROTOCOLO CREMAL s/nº 2018, da PRESIDENCIA CREMAL, que 

trata de detalhes da COMPOSIÇÃO DA CHAPA do processo eleitoral. Posto em 

discussão, deliberado pela tomada de ciência. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou PROTOCOLO CREMAL nº  

2088/2018, oriundo da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que trata 

de Solicitação de Patrocínio. Posto em discussão, aprovada a disponibilização de 

passagens aereas para um palestrante médico. Após, tomou a palavra o conselheiro 

Fernando Pedrosa, que apresentou PROTOCOLO CREMAL nº 2290/2018, oriundo 

do CFM - TESOURARIA, que trata do Encontro Nacional dos Tesoureiros. Posto em 

discussão, deliberado encaminhar o conselheiro José Gonçalo. Em seguimento, 

tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou PROTOCOLO 

CREMAL nº 02158/2018, oriundo do DEFIS /CFM, acerca de informes sobre a data 

do TREINAMENTO DEFIS CFM para médicos fiscais. Posto em discussão, tomou a 

palavra o conselheiro Joseane Granja, que informou que uma das médicas fiscais do 

CREMAL está em licença maternidade e, diante disso, solicita reagendamento do 

treinamento. Tomou a palavra o conselheiro presidente que informou que irá entrar 

em contato com o CFM, para viabilizar o reagendamento do referido treinamento. 

Após, tomou a palavra o conselheiro Joseane Granja, que apresentou demanda da 
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CODAME, a respeito de ofício da UFAL Arapiraca que solicita ao CREMAL o 

esclarecimento sobre médico que emitiu atestados anunciando especialidade de 

psiquiatra. Posto em discussão, deliberado solicitar ao médico emissor corrigir o seu 

procedimento. Em seguimento, o conselheiro Joeane Granja destacou que a médica 

Claudia Ferro Loureiro, 6546, permanece efetuando publicidade indevida, mesmo 

após esclarecimentos e orientações da CODAME. Posto em discussão, deliberado 

encaminhar o caso à Presidência, para os procedimentos de encaminhamento à 

corregedoria. 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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