
 

 
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 

ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 21/12/2015. 

 
Ao vigésimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 

dezenove horas e cinco 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), Benício Bulhões (1º Secretário), Irapuan Barros (2º 

secretário), Alfredo Aurélio (corregedor), Alceu Pimentel (vice-corregedor). 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 03924/2015, da 

Presidência CREMAL, que trata do Projeto Bandeira Cientifica – USP – Limoeiro de 

Anadia/AL. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, que apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL s/nº, da Presidência CREMAL, que trata da inpontualidade 

dos funcionários/CREMAL. Posto em discussão, deliberado por unanimidade pela 

abertura de sindicância e, apuradas irregularidades, emissão de sanções 

administrativas aos funcionários envolvidos. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro Yves Maia, que apreciou o requerimento da Dra. Andrea Santos de 

Oliveira, que está em gozo de auxílio-doença, com opinião de ser defirido a 

suspensão temporária da inscrição de médica, enquanto perdurar sua incapacidade 

laborativa, sendo necessário que a médica, anualmente, dê entrada no CREMAL 

comprovando sua situação, solicitando a suspensão temporária. Após, o Dr. Yves 

Maia Fatima Fernandes do Nascimento, com neoplasia maligna, solicitando que a 

requerente esclareça sobre de que não está exercendo a medicina, para posterior 

nova apreciação. Após, tomou a palavra o conselheiro Alfredo Aurélio, trouxe 

questões ralacionamentos aos informes da corregedoria e mudança do CPEP. Em 

seguimento, tomou a palavra o conselheiro Benício Bulhões apresentou demanda do 

Dr. Hugo Tenório, que solicita sua demissão. Posto em discussão, aprovado por 
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unanimidade. Após tomou a palavra o consleheiro presidente, que informou a 

realizaçao do Encontro Nacional dos Conselhos de Medicina, no periodo 02 a 

04/03/2015 em Natal. Posto em discussao, deliberado encaminhar os conselheiros 

da diretoria. 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 


