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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 08/08/2016. 

 
Ao oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove 

horas e cinquenta 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), José Gonçalo (tesoureiro), Irapuan Barros (2º secretário), Benício 

Bulhões (1º secretário) e Joseane Granja (3º secretário). Após, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou a pauta da presente 

reunião de diretoria. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL s/nº 2016, do Ministério Público Federal – 

Hospital do Açúcar, que trata de Edital de Convocação de Audiência para discussao 

sobre a Assistencia à Saúde, no próximo dia 16/08/2016. Posto em discussão, 

deliberado encaminhar o conselheiro Presidente, Fernando Pedrosa. Em 

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

PROTOCOLO CREMAL nº 03003/2016, oriunda da Núcleo de Assistência à Pessoa 

com Deficiência, que trata de solicitação de doação. Posto em discussão, deliberado 

informar que o CREMAL não dispõe dos materiais solicitados. Após, tomou a 

palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL 

nº 02997/2016, oriundo do Sinmed, acerca carta assinada por vários médicos, 

contendo denúncia contra o Ministério da Saúde no que diz respeito de protocolos 

de dispensação de medicamentos excepcionais da FARMEX, atual CEAF.  Posto 

em discussão, deliberado solicitar à SESAU nos enviar todos os protocolos médicos 

em uso e, em seguida, agendar posteriormente um fórum de discussão local sobre o 

assunto. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que 

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 3048/2016, que trata do Simpósio 

Transdisciplinar de Geriatria e Gerontologia – UNCISAL, acerca da solicitação de 

divulgaçao do evento, com uso da logomarca do CREMAL. Posto em discussao, 
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aprovado por unanimidade. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, 

que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 03036/2016, oriunda do Ministério 

Público Estadual, que trata do Inquérito Civil nº 02/2010 instaurado acerca das 

denúncias do CREMAL após ações de fiscalizaçao no HGE, com informe que o 

inquérito civil teve conclusao de arquivamento. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 

03057/2016, que trata da Circular CFM Nº 177/2016 – SEGER, acerca de 

treinamento sobre a Lei da Transparência, 15 e 16 de agosto de 2016, em Brasília-

DF. Posto em discussao, deliberado encaminhar o funcionário Davi Vasconcelos. 

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

PROTOCOLO CREMAL nº 03049/2016, que trata de demanda do sr. Fernando 

Dórea, membro do Conselho Estadual de Saúde/AL, enviando ao CREMAL a cópia 

de documento encaminhado ao MPE. Posto em discussao, deliberado pela tomada 

de ciência. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, que informou aos 

principais temas discutidos na última reuniao dos presidentes dos CRM's. Em 

seguida, citou sobre a necessidade do pagamento dos honorários de sucumbência 

do assessor jurídico do CREMAL. Curso de especializaçao em Direito Médico na 

cidade de São Paulo, no transcurso de 2 anos, com dois finais de semana de aula 

por mês, com orçamento de cerca de 110 mil reais total, contabilizando-se todas as 

despesas relativas à realizaçao. Posto em discussao, deliberado disponibilizar o 

pagamento apenas das mensalidades do curso, incluído na rubrica dos projetos de 

educaçao continuada. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro Joseane Granja 

que apresentou demanda da equipe de nefrologia do HGE, na qual sugere ser 

agendado reuniao com a diretora técnica do HGE com a equipe de nefrologia. Posto 

em discussao, deliberado que antes de qualquer prosseguimento, realizar a 

fiscalizaçao do CREMAL. Após, tomou a palavra o conselheiro Benicio Bulhoes 

destacou a realizaçao do Curso de Emergencias Clínicas-Cirurgicas da Casa da 

Palavra, por organizaçao do Dr. Ricardo Nogueira. Em seguimento, o conselheiro 

Joseane Granja apresentou moçao de pesar pelo falecimento do médico cirurgiao 

plástico Ivo Pitangui. Após o término dessas discussões, o conselheiro presidente, 
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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 


