
 

ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA      
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS       
(CREMAL), REALIZADA em 20/02/2017. 

 
Ao vigésimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, 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), José Gonçalo (tesoureiro), Joseane Granja (3º secretário)         

Irapuan Barros (2º secretário), Benício Bulhoes (1º secretario) e Dr. Yves Maia            

(assessor jurídico). 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 01073/2017, de origem do Dr. Aldo Calaça, que trata de solicitação de Orientação              

Sobre a Portaria nº 001/2017. Posto em discussão, deliberado encaminhar ao           

conselheiro Irapuan Barros, que irá emitir parecer a respeito. Em seguimento, tomou            

a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO          

CREMAL nº 0159/2017, do Poder Judiciário de Alagoas, que trata de pedido de             

apuração de Responsabilidade, com denúncia contra médico Davi Tenório de          

Albuquerque, CRM-AL 2356, com emissão de relatório sem exame direto da           

paciente Nadjane de Vasconcelos Oliveira. Posto em discussão, deliberado pela          

abertura de sindicância em desfavor do médico denunciado. Após, tomou a palavra            

o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº          

0827/2017, da Dra. Patrícia Gal, pedindo a remissão de multa eleitoral de 2014,             

acompanhada de sua Justificativa de Voto, devido a viagem internacional ara tratar            

de pessoa da família. Posto em discussão, deliberado pelo deferimento. Em           

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

PROTOCOLO CREMAL nº 0848/2017, da Presidência do CREMAL, que trata de           
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Curso de Licitação Completo em João Pessoa – PB, dias 26 a 28/04/2017. Posto em               

discussão, deliberado pela aprovação para a funcionária mais recente da comissão           

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

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 0711/2017, do Circular CFM Nº 19/2017 –            

GABIN, que trata de convite para o Encontro Latino- Americano Sobre Dilemas            

Éticos. Posto em discussão, deliberado encaminhar o conselheiro Humberto         

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

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 0774/2017, que trata de projeto do IV            

Congresso Alagoano de Geriatria e Gerontologia, com pedido de patrocínio. Posto           

em discussão, deliberado aprovar a cessão de uma passagem aérea (ida e volta)             

para um palestrante. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que            

apresentou o PROTOCOLO CREMAL s/nº 2017, da Presidência do CREMAL, que           

trata de Cartilha para Divulgação sobre a nova Resoluçao de Diretor Técnico. Posto             

em discussão, deliberado pela aprovação e organizar evento com os diretores           

técnicos de Alagoas, com posterior divulgação dessa temática. Em seguimento,          

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

CREMAL nº 0851/2017, da empresa Comunic. Eventos, que trata de pedido de            

patrocínio para o II Simpósio de Neurointesivismo do Estado de Alagoas. Posto em             

discussão, deliberado pelo indeferimento, em virtude de não se tratar de evento            

médico. Após, tomou a palavra o conselheiro Joseane Granja, que trouxe demanda            

sobre a Clínica de Transito em Palmeira dos Índios. Posto em discussao, deliberado             

solicitar à clinica que apresente os comprovantes de inscriçao dos médicos no            

concurso de obtençao de título de especialista, para em seguida aprovar o            

funcionamento da clínica com diretor técnico sem titulo de especialista, devido a falta             

na regiao e enquanto não se renova o certificado. Em seguida, tomou a palavra o               

conselheiro Benício Bulhoes, que apresentou a demanda de Renuncia do          

Conselheiro Péricles Vasconcelos. Posto em discussao, deliberado encaminhar para         

a apreciaçao plenária. Após, tomou a palavra o conselheiro José Gonçalo, que            
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informou que iniciou os pagamentos eletronicos pela CAIXA. 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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