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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 26/10/2015. 

 
Ao vigésimo sexto dia do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às 

dezenove horas e trinta 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), Benício Bulhões (1º Secretário), Irapuan Barros (2º 

secretário), Joseane Granja (coordenador de fiscalização) e Cleber Costa (vice-

ouvidor). Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que 

apresentou a pauta da presente sessão plenária. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro presidente, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 03035/2015, 

do CFM – Presidente do CFM, que trata de agradecimento acerca do esforço e 

organização do Encontro Nacional dos Conselhos de Medicina em Alagoas. Posto 

em discussão, tomado ciência. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, que apresenou o PROTOCOLO CREMAL nº 03221/2015, do 

CFM – TESOUREIRO DO CFM, que trata de moção de agradecimento por ocasião 

da organização do Encontro Nacional dos Conselhos de Medicina em Alagoas. 

Posto em discussão, tomado ciência. Após, tomou a palavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que apresenou o PROTOCOLO CREMAL s/nº, que 

trata de Circular CFM – Nº 16/2015, comunicando a realização do V Congresso 

Brasileiro de Humanidades Médicas, na cidade de Goiânia (GO), no período de 02 a 

04 de dezembro de 2015. Posto em discussão, tomado ciência. Após, tomou a 

palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresenou o 

PROTOCOLO CREMAL nº 03319/2015, que trata de Circular CFM Nº 193/2015, 

informando a realização do II Fórum de Medicina Aeroespacial. Posto em discussão, 

deliberado consultar os conselheiros para posterior indicação. Após, tomou a palavra 

o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresenou o PROTOCOLO 

CREMAL nº 0046/2015, da Tesouraria, que trata de Dívida Ativa 26 empresas 
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devedoras e 89 pessoas físicas inadimplentes com três ou mais anuidades de 

médicos. Em seguida, foram apresentadas as listas nominais de cada um desses 

devedores. Posto em discussão, deliberado pela aprovação por unanimidade pela 

abertura dos processos de inscrição em Dívida Ativa para os devedores. Em 

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

apresenou o PROTOCOLO CREMAL Nº 03281/2015, da Casa da Palavra, que trata 

de solicitação de patrocínio – Curso de Emergências Clínico-Cirúrgicas. Posto em 

discussão, deliberado pela aprovação de 04 passagens aéreas para palestrantes, 

com o pressuposto de que ele deverá apresentar os comprovantes de viagens 

anteriores com pré-requisito da liberação das atuais. Após, tomou a palavra o 

conselheiro Cleber Costa, vice-ouvidor, que apresentou a atual situação 

reinvindicatória médica no Hospital do Açúcar. Em seguida, o conselheiro Fernando 

Pedrosa informou que, conforme documento do Governo Federal, o feriado do dia 

do serviço público foi transferido para a sexta-feira dia 30 de outubro. 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 


