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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 04/04/2016. 

 
Ao quarto dia do mês de abril do não 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), Alfredo Aurélio (corregedor), Benício Bulhões (2º secretário), Joseane 

Granja (3º secretário), Cleber Costa (vice-ouvidor), Alceu Pimentel (vice-corregedor), 

Irapuan Barros (2º secretário), além do assessor jurídico do CREMAL, o Dr. Yves 

Maia e do assessor de contabilidade do CREMAL, o funcionário Melquisedec. 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 s/n, da presidência e 

Assessoria Jurídica, que trata de processo judicial de rescisão de contrato de 

trabalho da Dra. Alessandra Karina. Em seguida, o conselheiro presidente externou 

a sua indignação acerca da petição da referida médica, que demonstra a sua falta 

de gratidão a todas as concessões trabalhistas não-obrigatórias que o CREMAL fez 

em relação os problemas pessoais da mesma médica. Além disso, destacou que na 

eventualidade de a justiça do trabalho dê sua decisão em desfavor do CREMAL e 

aplique multa, tal valor deverá ser assumido pelos funcionários do CREMAL. Em 

seguida, tomou a palavra o conselheiro Alceu Pimentel, comentou que esse 

problema deve nos servir de aprendizado, para que a partir de hoje em dia, os fluxos 

administrativos e de pessoal no CREMAL sigam a formalidade e somente aquilo que 

está obrigado na força de lei. Em seguimento, deliberado que o presidente e o 

assessor jurídico comparecerão à audiência na justiça do trabalho. Após, tomou a 

palavra o conselheiro Alceu Pimentel que destacou a necessidade de todos os 

conselheiros diretores, constantemente, estejam cobrando aos demais conselheiros 

a celeridade das instruções das sindicancias. Após, tomou a palavra o conselheiro 
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presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o proposta de envio de 

correspondencia aos conselheiros, cobrando o empenho no andamento das 

demandas da corregedoria. Após, tomou a palavra o conselheiro Joseane Granja, eu 

destacou relatório de fiscalizaçao e dos problemas encontrados em unidades de 

atendimento médico de municípios da regiao do litoral norte do estado de Alagoas. 

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

o PROTOCOLO CREMAL nº 01412/2016, que trada do Congresso Brasileiro de 

Medicina Lega e Perícias Médicas, acerca de solicitação de patrocínio, envido pela 

Comunic Eventos. Posto em discussão, delierado pela aprovaçao de uma das 

propostas de compra de espaço de divulgação sobre assuntos de ética médica. Em 

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

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº  01268/2016, do Congresso Brasileiro de 

Nefrologia , que trata da solicitação de patrocínio, enviado pela Comunic Eventos. 

Posto em discussao, deliberado pela aprovaçao de passagens aéreas. Após, tomou 

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

PROTOCOLO CREMAL nº 01079/2016, da Sociedade de Medicina de Alagoas e 

AMB, que trata de solicitação dos Nomes dos Suplentes na Comissão de Honorários 

Médicos. Em seguida, apresentou demanda da médica Dra. Maria das Graças 

Freitas, CRM-AL 679, justificando sua ausência à eleição de 2014, requerendo 

anistia da multa, em virtude de estar em atendimento médico para tratamento de 

neoplasia de mama. Posto em discussão, deliberado pela aprovação, mesmo se 

tratando de solicitaçao fora do prazo, em virtude do mérito. 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 
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Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 

2º Secretário do CREMAL 


