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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 19/10/2015. 

 
Ao décimo nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às 

dezenove horas, 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), Alceu Pimentel (vice-corregedor), Alfredo Aurélio (corregedor), José 

Gonçalo (tesoureiro), Joseane Granja (3º Secretário), Irapuan Barros (2º secretário),. 

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

a pauta da presente sessão plenária. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 03203/2015, de SESAU, 

que trata de solicitação de auditório e local para alimentação e exposição de pôster. 

Posto em discussão, deliberado pelo indeferimento por unanimidade. Após, tomou a 

palavra o conselheiro Presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 

03227/2015, do DETRAN/AL, que trata de solicitação de convênio com o CREMAL. 

Posto em discussão, deliberado aguardade recebimento detalhado de prosposta do 

Dentran, para posterior deliberação. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro 

Presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº  03244/2015, da FHAIAA – 

Hospital do Açúcar, que trata de documento do Diretor Presidente – Dr. Rafael 

Kennedy, acerca de comunicação de restrições de atendimento da ortopedia. POsto 

em discussão, deliberdo convidar os medicos responsáveis para reunião do 

CREMAL, com fito de esclarecimento da situação e busca de uma solução 

conciliatoria. Após, tomou a palavra o conselheiro Presidente, que apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL nº 03076/2015, do CIAD 2015, que trata de pedido de 

divulgação do 14º Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Assistência Domiciliar. 

Posto em discussão, deliberado pela aprovação pela divulgação nos meios de 

comunicação do CREMAL. Após, tomou a palavra o conselheiro Presidente, que 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº  03126/2015, da Associação de Médicos 
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Pós-graduados em cursos reconhecidos pelo MEC – ABMPOS, que denuncia 

empresa intitulada de INEPE, que divulga cursos de eticidade duvidosa. Posto em 

discussão, deliberado que se trata de duas instituições que estão em conflito entre si 

e ambas não são reconhecidas pelas entidades médicas. Em virtude disto, 

deliberado levar o caso para apreciação da reunião dos presidentes dos conselhos 

de medicina. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Presidente, que 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL Nº 03158/2015, do sr. Altamir Felix de Lima, 

que denuncia Hospital Vida acerca de entraves com seu plano de saúde. Posto em 

discussão, deliberado encaminhar para a ouvidoria do CREMAL aprofundar os 

esclarecimentos do termo da denúncia, voltando a conclusão para apreciação da 

diretoria. Após, tomou a palavra o conselheiro Presidente, que apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL nº 03117/2015, que trata de demanda da Dra. Alessandra 

Karine Lessa Oliveira , que trata de pedido de demissão do Cargo de Médica Fiscal 

do CREMAL. Posto em discussão, aprovado por unanimidade e sem ressalvas. Em 

seguimento, tomou a palavra o conselheiro Presidente, que apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL Nº 00038 /2015, que trata de demanda da Dra. Alessandra 

Karine Lessa Oliveira, que apresentou a sua solicitação de dispensa do aviso prévio, 

em virtude de sua demissão. Posto em discussão, aprovado por unanimidade. Após, 

tomou a palavra o conselheiro Joseane Granja que comunicou o andamento dos 

trabalhos da Coordenadoria de Fiscalização do CREMAL. Em seguida, tomou a 

palavra o conselheiro Joseane Granja parabenizou o presidente do CREMAL por 

ocasião da entrega das comendas durante o evento do Dia do Médico, pois foi um 

gesto de colocar em evidencia o corpo de conselheiros, dando mais força à 

solenidade. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro Benício Bulhões apresentou 

demanda da médica Carla Bulhões que recebeu requisição de endoscopia digestiva 

feita por não-médico, de caso de enfermeira que atuando no SUS na cidade de Chã 

Preta. Posto em discussão, deliberado encaminhar para a coordenadoria de 

fiscalização. Após o término dessas discussões, o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, declarou encerrada esta reunião de diretoria e para constar, eu, Irapuan 
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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 


