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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 05/01/2015. 

 
Ao quinto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, 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), Sidney Pinto (3º secretário), José Gonçalo (tesoureiro), Benício 

Bulhões (1º Secretário), Alfredo Aurélio (corregedor) e Irapuan Barros (2º secretário). 

Inicialmente, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa que citou 

o PROTOCOLO CREMAL nº 04134/2014, do Sr. Francisco de Assis Barbosa Neto, 

que denuncia o médico psiquiatra Gilberto de Freitas Filho – CRM-AL 1298, a 

respeito de recusa de atendimento pelo fato do paciente ser policial. Posto em 

discussão, deliberado encaminhar o caso para a ouvidoria, para maiores 

esclarecimentos e posteriores outras delliberações. Após, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa que citou o PROTOCOLO CREMAL nº 

04160/2014, do CFM – 1º Secretário – Hermann von Tiesehausen, que trata de 

resolução CFM Nº 2.113/2014 – Uso de Canabidiol no tratamento de Eplepsias. 

Posto em discussão, tomada ciência. Após, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa que citou o PROTOCOLO CREMAL nº 04200/2014, 

da Advocacia Geral da União/Consultoria Geral da União, que trata de Notificação 

Extrajudicial acerca do Programa Mais Médicos. Posto em discussão, deliberado 

aguardar a análise e pronunciamento do CFM. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro presidente que citou o PROTOCOLO CREMAL nº 04192/2014, da 

Corregedoria CFM, que trata de relatório de Visita da Corregedoria do CFM dias 18 

e 19 de Dezembro de 2014. Lido o relatório para a diretoria do CREMAL. Tomado 

ciência. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro corregedor, Alfredo Aurélio, 

informou que as deficiências identicadas estão sendo corrigidas e pediu ajuda a 

todos os conselheiros para dar celeridade na produção da corregedoria. Após, 
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comentou sobre a proposta de curso de educação continuada sobre Ética Médica. 

Posto em discussão, deliberado trazer a programação para posterior avaliacão. Em 

seguimento, tomou a palavra o conselheiro Alfredo Aurélio, corregedor, que externou 

suas ponderações acerca da realizada do trabalho médico na Santa Casa de 

Misericórdia de Maceió. 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 


