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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 22/06/2015. 

 
Ao vigésimo segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, 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), Emmanuel Fortes (vice-presidente), José Gonçalo 

(tesoureiro), Benício Bulhões (1º Secretário), Alceu Pimentel (vice-corregedor), 

Alredo Aurélio (corregedor), Irapuan Barros (2º secretário), além do assessor jurídico 

do CREMAL, o Dr. Yves Maia. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando 

Pedrosa, presidente, que apresentou a pauta da presente sessão plenária. Em 

seguimento, tomou a palavra o conselheiro vice-presidente do CREMAL, o Dr. 

Emmanuel Fortes, que repassou informações acerca de decisão judicial com trânsito 

em julgado responsabilizando o CRM-MT de inércia em julgamento de casos de 

denúncia de infração ética, deliberando a idenização às vítimas. O conselheiro 

Emmanuel Fortes destacou a necessidade de que se tenha uma maior celeridade 

nos trâmites de apuração dos processos na corregedoria. Após, o conselheiro 

Emmanuel Fortes, vice-presidente, relembrou a necesidade de ser organizados os 

detalhes da próximo encontro dos Conselhos de Medicina, que ocorrerá em Maceió-

AL, com a reserva do hotel jatiúca. Após, tomou a palavra o conselheiro Tesoureiro 

do CREMAL, Dr. José Gonçalo, sobre a apresentação da reunião dos tesoureiros 

dos CRM`s. Em seguida, destacou que os valores de anuidade para 2016, com a 

proposta de R$ 650,00, com aumento de 8,76% em relação à anuidade de 2015; 

detalhes da Instrução Normativa CFM 01/2013, acerca de recursos dos conselhos 

de medicina; pagamento de verbas idenizatórias e outros assuntos. Após, tomou a 

palavra o conselheiro José Gonçalo informou que a necessidade de início dos 

trâmites da Dívida Ativa das pessoas físicas e jurídicas devedores, bem como da 

necessidade do envio das correspondência comunicando a inadiplência aos 
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devedores, com a indicação da inscrição em Dívida Ativa em caso de não solução 

do débito. Posto em discussão, deliberado pela aprovação por unanimidade, para 

iniciar as ação de envio de carta aos devedores, comunicando a inadimplência, bem 

como os trâmites iniciais para a inscrição em dívida ativa. Após, tomou a palavra o 

conselheiro Fernando Pedrosa destacou informes acerca dos trâmites do concurso 

público do CREMAL. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, que ciou o Protocolo s/n, da presidência do CREMAL, que trata 

de decreto do governador do estado de alagoas referente ao feriado estadual do dia 

24/06/2015. Posto em discussão, aprovado por unanimidade o feriado nas 

atividades do CREMAL. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que ciou o Protocolo n. 1847/2015, da presidencia do CREMAL, que trata 

de denúncia do hospital CHAMA em Arapiraca. Posto em discussão, deliberado pela 

abertura de sindicância com encaminhamento para a corregedoria. Em 

prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que 

ciou o Protocolo n. 2110/2015, da presidencia do CREMAL, que trata da Secretaria 

Municipal de Saúde de São Luiz do Quitunde/AL. Após, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que ciou o Protocolo CREMAL n. 

2012/2015, que trata de demanda do Prof. Severino UFAL, que trata de palestra 

para a Semana do Médico, cobranco o valor de R$ 3.000,00. Posto em discussão, 

deliberado informar que o CREMAL não tem interesse no assunto. Em seguimento, 

tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que ciou o Protocolo 

CREMAL n. 2011/2015, do CFM, que trata do VI Fórum Nacional de Ensino Médico. 

Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que ciou o 

Protocolo CREMAL n. 2010/2015, que trata de convite para o Lançamento e sessão 

de autógrafo do Livro Stress e Qualidade de Vida no Trabalho, cuja autora é a Dra. 

Rosa Amélia, presidente do CREMESE. 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. 
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