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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 13/06/2016. 

 
Ao décimo terceiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às 

dezenove horas e quinze 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), Alfredo Aurélio (corregedor), Irapuan Barros (2º secretário), 

Benício Bulhões (1º secretário) e José Gonçalo (tesoureira). Após, tomou a palavra 

o conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que apresentou a pauta da presente 

reunião de diretoria. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02444/2016, do médico Dr. 

João Eudes Afonso Ferreira, referente ao processo nº 0010220642005405800, que 

trata de solicitação remissão de débitos já inscritos na Dívida Ativa. Posto em 

discussão, deliberado por unanimidade pelo deferimento do pleito, desde que seja 

feito acordo extrajudicial com o requerente, com fito de ser evitadas interpelações 

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

apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº 02216/2016, do Sincoal, que trata de 

reivindicações – 2016. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro Yves Maia, que 

teceu seus comentários acerca de cada uma das solicitações do Sindicato. Após, 

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

PROTOCOLO CREMAL nº 02420/2016, do  Dr. Rafael Kennedy Gomes de Oliveira, 

que trata de comunicado acerca da situação Ortopédica do Hospital do Açúcar. 

Posto em discussão, deliberado agendar reunião com os médicos demandantes 

para o dia 14/06/2016. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que apresentou o PROTOCOLO CREMAL nº  02424/2016, do Assessor 

Jurídico Dr. Yves Maia, que trata de sentença do médico Fernando Medeiros de 

Oliveira, cujo caso teve a apenação alterada por decisão judicial. Em seguimento, 

tomou a palavra o conselheiro presidente que informou que levou o caso para o 
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debate na reunião de presidentes dos CRM's, onde ficou deliberado que o caso 

deve ser recursado às instâncias judiciais pertinentes. Após, tomou a palavra o 

conselheiro José Gonçalo, tesoureiro, que apresentou demanda de funcionários do 

setor da Tesouraria do CREMAL, solicitando treinamento acerca de instrução de 

processos execução fiscal e de Dívida Ativa. Foram apresentadas três propostas de 

cursos (Cursos-LEX e Cursos-Módulos), com investimento de R$ 812,00 reais p/ 

cada participante. Posto em discussão, tomou a palavra o assessor jurídico do 

CREMAL, o Dr. Yves Maia, que apresentou sua opinião a respeito. Posto em 

discussão, deliberado pela aprovação para um funcionário do setor. 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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Presidente CREMAL 
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