
 

 
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 04/01/2016. 

 
Ao quarto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, 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), Joseane Granja (3º secretário), José Gonçalo (tesoureiro), Irapuan 

Barros (2º secretário), Alfredo Aurélio (corregedor) e 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 

03890/2016, do Gabinete do Comando Geral – Policia Militar de Alagoas, da 

avaliação Psicológica em Policial Militar. Posto em discussão, deliberado 

encaminhar o caso para Ouvidoria, com convocação da médica supostamente 

emissora do atestado, para constatar se é um caso de atestado falso, para 

posteriores deliberações. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, que 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 03791/2016, do Médico José Lívio Xavier 

Sales, que trata de solicitação de esclarecimento acerca de preenchimento de vagas 

em concurso na área de cirurgia torácica. Posto em discussão, deliberado responder 

ao médico que se trata de questões de cunho administrativo, ao qual o médico 

demandante deverá tratar com sua direção administrativa. Em prosseguimento, 

tomou a palavra o conselheiro presidente, que apresentou o PROTOCOLO 

CREMAL nº  03715/2016, da CFM – Circular CFM  Nº 221/2015, que trata de convite 

para o I Encontro Nacional das Secretarias-Gerais 2016. Posto em discussão, 

deliberado encaminhar o conselheiro Benício Bulhões. Após, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 03390/2016, 

da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, que trata de esclarecimento sobre a 

composição da Comissão de Revisão de Óbitos. Posto em discussão, deliberado 
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encaminhar para o conselheiro Irapuan Barros, para emissão de parecer a respeito. 

Em prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente, que apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL nº  03712/2016, do CFM – Circular Nº 202/2015 – SEJUR, 

que trata de questionamento do CFM ao processo do TCU Nº 014856/2015, a 

respeito do comprimento da Lei de acesso à informação pelos Conselhos 

Profissionais. Andamento Processual. Posto em discussão, deliberado manter a 

publicação dos balancetes das prestação de contas no site do CREMAL, enquanto 

se aguarda a decisão final do CFM. Após, tomou a palavra o conselheiro Alfredo 

Aurélio, que apresentou a proposta de Curso de Educação Continuada acerca de 

Ética Médica, destando a programação e os palestrantes, sugerindo-se a data do 

curso nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2016. Posto em discussão, aprovado por 

unanimidade. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Alceu Pimentel 

comentou acerca da necessidade de organização para o evento do I Encontro dos 

Conselhos de Medicina de 2016. 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 


