
 

ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA      
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS       
(CREMAL), REALIZADA em 29/05/2017. 

 
Ao vigésimo nono dia do mês de maio 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), Irapuan Barros (2º secretário),         

Alfredo Aurélio (corregedor), Cléber Costa (vice-ouvidor) e Benício Bulhões (1º          

Secretário), além da presença do deputado estadual Rodrigo Cunha, convidado para           

participar desta reunião de diretoria. Após, tomou a palavra o conselheiro Alfredo            

Aurélio, que destacou as questões de contratualização da Secretaria de Saúde, a            

respeito da assistencia cardiológica em Alagoas. Em seguida, tomou a palavra o            

conselheiro Cleber Costa, que destacou o problema da realização de Cirurgias de            

cardiopatias congênitas complexas, trazendo à discussão a situação exdrúsxula no          

contrato firmado entre a Secretaria de Saude com hospital privado. Em seguida,            

trouxe à discussão o problema do PAM Salgadinho, que documentalmente pertence           

ao Instituto Nacional da Previdencia Social, o que traz problemas na alocação de             

recursos federais para o PAM na área da saúde. APós, tomou a palavra o              

conselheiro Fernando Pedrosa, que comentou acerca do tratamento cardiocirurgico         

em Alagoas, que a solução encontrada pelo poder pública está sendo caríssima,            

além de grandes valores dispendidos em ações de propaganda e marketing. Em            

seguida, tomou a palavra o deputado estadual Rodrigo Cunha, que questionou o            

CREMAL sobre as estatísticas de mortalidade infantil e materna em Alagoas. Após,            

tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que respondeu citando que os            

dados que o CREMAL tem conhecimento são aqueles disponibilizados pelo          

DATASUS. Em seguida tomou a palavra o deputado estadual Rodrigo Cunha, que            
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apresentou projeto de lei de sua autoria, para análise do CREMAL, sobre lei             

estadual de divulgação de nomes e escalas de trabalho de médicos no serviço             

público; bem como solicitou ao CREMAL a disponibilização dos relatórios de           

fiscalização nas unidades de saúde de Alagoas que o conselho fez nos últimos anos.              

Tomou a palavra o conselheiro presisente, Fernando Pedrosa, que informou que irá            

apreciar o projeto de lei apresentado, bem como enviar os dados de fiscalização             

solicitados pelo referido parlamentar. 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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