
 

ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA      
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS       
(CREMAL), REALIZADA em 09/01/2017. 

 
Ao nono dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às dezenove                

horas e quinze 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), Alfredo Aurélio (tesouraria), Benício Bulhoes         

(1º secretário) Irapuan Barros (2º 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 nº 4410/2016, do Grupo de            

Neonatologia da Maternidade Santa Mônica, solicitando orientaçoes a respeito de          

que existe uma quantidade maior de pacientes e de leitos, do que a de profissionais               

de saúde para lhe prestar a devida assistência. Posto em discussao, deliberado pelo             

encaminhamento à Fiscalizaçao do CREMAL. Após, tomou a palavra o conselheiro           

Fernando Pedrosa, que apresentou o Protocolo CREMAL nº 4495/2016, do sr.           

Márcio Oliveira, que trata de denúncia de Falso Médico, enviada pelo email do             

CREMAL. Posto em discussao, deliberado entrar em contado com ex-coordenadora          

da Atençao Básica, para buscar informaçoes sobre a existência de tal médico e,             

dependendo da resposta, adotar as providencias cabíveis. Após, tomou a palavra o            

conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o 4573/2016, da Santa Casa de           

Misericórdia de São Miguel dos Campos, informando ser entidade responsável pela           

gestao da UPA de Delmiro Gouveia-AL, informando que, devido às reiteradas faltas            

de pagamento e, diante disto, estará suspendendo suas atividades naquela unidade           

hospitalar. Após, tomou a palavra o conselheiro tesoureiro, José Gonçalo, que           

apresentou demanda de Dr. Gilvan Dourado, solicitando cancelamento do registro          

 
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 



 

de médico, com 72 anos de idade, já devidamente jubilidado, sendo que o sistema              

acusa multa eleitoral de 2013 e 2014. Posto em discussao, deliberado pela anistia             

das referidas multa, em virtude de comprovaçao de que o médico, no periodo             

correspondente, residia fora do país. Em prosseguimento, tomou a palavra o           

conselheiro tesoureiro, José Goncalo, que apresentou demanda de Dr Ronaldo          

Nardao Mendes, que deu entrada no pedido de registro de área de atuaçao em              

especialidade, indeferido, pedindo o ressarcimento da taxa do registro de          

especialidade. Posto em discussao, deliberado pelo indeferido, em virtude de que a            

taxa paga é para o processamento administrativo do pedido do registro e não             

vinculado a uma decisão favorável do registro. Em seguimento, tomou a palavra o             

conselheiro Joseane Granja, que apresentou relatório de fiscalizaçao no setor de           

Hemodiálise do HGE, destacando as deficiências encontradas naquela instituiçao         

hospitalar. Em seguida, deliberado enviar o referido relatório ao Diretor Médico do            

HGE, SESAU e Ministério Público Estadual, com informaçao do prazo 30 dias para             

adequações dos problemas, sobre risco de interdiçao ética. 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 
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