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EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA 
DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE 
ALAGOAS (CREMAL), REALIZADA em 09/11/2015. 

 
Ao nono dia do mês de novembro 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), José Gonçalo (tesoureiro), Alfredo 

Aurélio (corregedor) Alceu Pimentel (vice-corregedor) e Cleber Costa (vice-ouvidor), 

além do assessor jurídico do CREMAL, o Dr. Yves Maia. […] Após, tomou a palavra 

o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o Protocolo CREMAL 

n. 47/2015, que trata de Comunicação Interna da Tesouraria, funcionária Aline, que 

solicita esclarecimentos acerca de médicos falecidos que se encontram na Dívida 

Ativa ou estarão na Dívida Ativa, além de registro de multa de eleição dos anos 

anteriores, em obediência ao artigo 10º da Resolução CFM n. 2125/2015, deveriam 

estar com seus débitos anistiados. Posto em discussão, aprovado por unanimidade 

pela instauração de processo administrativo com fito da anistia desses débitos dos 

médicos já falecidos, com posterior apreciação desse processo administrativo pela 

Plenária do CREMAL, a qual deverá deliberar sobre a aprovação ou não das 

remissões dos débitos. […] 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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