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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 05/02/2018. 

 
Ao quinto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove 

horas e vinte 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), Emmanuel Fortes (vice-presidente), José Gonçalo (tesoureiro), Alfredo 

Aurélio (corregedor), Benício Bulhoes (1º secretário), Edilma Albuquerque 

(ouvidora), Irapuan Barros (2º secretário), Cleber Costa (vice-ouvidor), Alceu 

Pimentel (vice-corregedor), Francine Loureiro, além do Assessor Jurídico do 

CREMAL, o Dr. Yves Maia e do Dr. Henrique Costa, reitor da Universidade de 

Ciências da Saúde - UNCISAL. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando 

Pedrosa, presidente, que apresentou a pauta única desta sessão plenária, a 

discussão sobre a situação dos hospitais Helvio Auto, Portugal Ramalho e 

Maternidade Santa Mônica, sob responsabilidade da UNCISAL. Em seguimento, 

tomou a palavra o Dr. Henrique Costa, reitor da UNICSAL, que agradeceu o convite 

do CREMAL e a oportunidade de trazer à autarquia federal as informações sobre a 

situação dessas instituições de saúde. Em seguida, o Dr. Henrique Costa, reitor da 

UNCISAL, trouxe informações sobre questões de limitações orçamentárias dos 

hospitais, além das deficiências de controles de estoques, controle ineficiente em 

almoxarifado e da necessidade de melhorar tais controles. Em seguimento, externou 

os problemas financeiros que sua recente gestão encontrou ao assumir a reitoria da 

UNCISAL e que está, junto aos outros setores do Estado de Alagoas e o 

governador, tentando superar tais dificuldades. Após, passou informações acerca 

dos problemas ocorridos no certame. Em seguimento, tomou a palavra a conselheira 

Edilma Albuquerque, que questionou sobre médicos concursados e aprovados em 

concurso, além de intenções de terceirização. Após, tomou a palavra o conselheiro 

Alfredo Aurélio que refletiu sobre a situação caótica dos hospitais sob 



 

 
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 

responsabilidade da UNCISAL. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro 

Emmanuel Fortes, que teceu comentários acerca sobre as dificuldades de se 

administrar uma instituição de ensino e saúde com os graves problemas que a 

UNCISAL tem. Após o término dessas discussões, o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, agradeceu a vinda do reitor da UNCISAL, o Dr. Henrique Costa 

e, em seguida 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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