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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 28/05/2018. 

 
Ao vigésimo oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 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), 

Cleber Costa (vice-ouvidor), Alfredo Aurélio (corregedor) e Benício Bulhões (1º 

secretário). 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 o PROTOCOLO CREMAL s/nº 2018, da 

Presidência/Assessoria de Comunicação, acerca das propostas de Logo Marca 60 

Anos do CREMAL. Posto em discussão, deliberado pela aprovação do 2º modelo, a 

ser usando em documentos oficiais do CREMAL durante o presente ano. Em 

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

PROTOCOLO CREMAL s/nº 2018, oriundo da Presidência/Assessoria de 

Comunicação, que trata de proposta de contratação de publicidade, conforme tabela 

de Valores de Investimento de Resultados na rede social Facebook. Posto em 

discussão, deliberado que, no momento, o CREMAL não tem interesse nesse tipo de 

ação publicitária. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 0011 /2018, oriundo do funcionário Rafael 

Pinho e Silva, com sua solicitação da Rescisão Consensual do Contrato de 

Trabalho. Posto em discussão, o conselheiro presidente informou que a assessoria 

jurídica e a assessoria contábil do CREMAL não apontaram óbices à rescisão 

contratual nos termos requeridos. Posto em votação, por unanimidade de votos, 

aprovada a rescisão contratual nos termos propostos e conforme previsto na reforma 

trabalhista, inclusive os 80% do FGTS. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 0008 
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/2018, oriundo do Assessor Jurídico do CREMAL, o Dr. Yves Maia, que trata de 

solicitação de Implantação de Anuênio em seu contrato de cargo em comissão de 

assessoria jurídica. Posto em discussão, deliberado encaminhar pedido de 

pronunciamento à assessoria jurídica do CFM, em virtude da natureza da matéria e 

de que o assessor local ser parte interessada. Após, tomou a palavra o conselheiro 

Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL s/nº 2018, oriundo do 

médico Hugo Tenório, que trata de solicitação de divulgação no CREMAL. Posto em 

votação, por maioria dos votos (5 a 1), aprovado a divulgação solicitada. Em 

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

PROTOCOLO CREMAL nº 01883/2018, oriundo do SINMED, que trata de 

solicitação de autorização para colocação de Urna da Eleição SINMED no dia 

29/05/2018. Posto em discussão, aprovado por unanimidade. Após, tomou a palavra 

o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 

01747/2018, oriundo de Dra. Rosa Casado – Presidente do Evento 7ª Jornada 

Alagoana de Alergia e Imunologia Clínica, no dia 18 de Agosto de 2018, solicitação 

de patrocínio de um passagem aérea para palestrate da cidade de Goiania-GO. 

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

conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 

01924/2018, oriundo de Dr. José Gonçalo, tesoureiro, que trata de solicitação de 

patrocínio para seminário Norte-Nordeste da ANAMT 2018. Posto em discussão, 

deliberado pela aprovação por unanimidade. Após, tomou a palavra o conselheiro 

Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 01990/2018, 

oriundo da presidência do CREMAL/CFM - COPRO, que trata de decisão de recurso 

ao PEP Nº 9319/2016, onde o CFM diminuiu apenação de médico condenado no 

tribunal de ética do CREMAL. Posto em discussão, deliberado pela tomada de 

ciência. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02003/2018, oriundo do Ministério Público 

Eleitoral, que trata de solicitação de decisões sancionatórias de exclusão do 

Exercício Profissional desses Conselhos. Posto em discussão, deliberado informar 

que, até o presente momento, não existem registros de cassação do exercício 



 

 
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 

profissional de médicos pelo CREMAL. Após, tomou a palavra o conselheiro 

Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02009/2018, 

oriundo do representantes do Fórum de Combate a Corrupção de Alagoas – 

FOCCO/AL, que trata de convite para participar de evento dia 05/06/2018. Posto em 

discussão, deliberado informar que o CREMAL não poderá comparecer ao evento, 

em virtude de indisponibilidade dos conselheiros na data do evento. Após, tomou a 

palavra o conselheiro presidente repassou informes acerca de reunião realizada com 

o corpo de funcionários do CREMAL. Em seguida, apresentou proposta do 

percentual de aumento da folha salarial do CREMAL, na alíquota de 6% de 

aumento. 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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