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ATA DA NONGENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA (995ª) SESSÃO 
PLENÁRIA DO CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DE ALAGOAS (CREMAL), REALIZADA NO DIA 20/08/2015, 
EM SUA SEDE À RUA SARGENTO ALDO ALMEIDA, Nº 90, BAIRRO DO 
PINHEIRO, MACEIÓ-AL, ÀS 19h e 40min. 

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

dezenove horas e quarenta minutos, no auditório deste Conselho, em sua 

sede à rua Sargento Aldo Almeida, nº 90, bairro do Pinheiro, em Maceió, 

Alagoas, fizeram-se presentes os conselheiros assinados no livro de 

presença, participantes da 995ª sessão plenária do corpo de conselheiros 

efetivos e suplentes deste Conselho Regional de Medicina de Alagoas 

(CREMAL). Após, o tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que 

apresentou a pauta, destacando que seriam, na data de hoje, apreciadas as 

prestações de contas, devido à falta de conclusão da análise de Comissão de 

Tomadas de Contas, ficando para a apreciação das contas na próxima sessão 

plenária. Posto em discussão, aprovado por unanimidade. Após, tomou a 

palavra o conselheiro tesoureiro, José Gonçalo, que apresentou a Proposta 

Orçcamentária para o ano de 2016. Foram projetados e apresentados todos 

os detalhes da proposta orçamentária. Após, tomou a palavra o conselheiro, 

presidente, que teceu comentários acerca da confecção da proposta 

orçamentária. Posto em discussão, nada encaminhado em contrário e, por 

unanimidade, aprovada a referida reformulação orçamentária. Em seguida, 

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

a questão de detalhes de organização do evento nacional dos conselhos de 

medicina, com a necessidade de patrocício de terceiros para que 

disponibilizem o jantar e os coffe-break’s, já que há o impedimento de os 
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conselhos de medicina em destinar verba para tais despesas. Após, tomou a 

palavra o conselheiro Benício Bulhões, que comunicou as ações de pedido de 

patrocício ao qual intercedeu junto à Assembleia Legislativa. Após, tomou a 

palavra a conselheiro Francine Loureiro, que também informou que irá tentar 

patrocício junto à empresa FikaFrio. Posto em discussão, aprovado por 

unanimidade. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, 

solicitou aos conselheiros que contribuam pessoalmente nessas ações da 

organização do evento. Posto em discussão, aprovado por unanimidade. Em 

seguida, tomou a palavra o conselheiro presidente que convoncou aos 

conselheiros do CREMAL a comparecerem no dia 08 de setembro de 2015, 

onde haverá reunião de todos os presidentes dos conselhos de medicina do 

país, evento este que ocorrerá na sede do CREMAL, às 18h. Após o término 

dessas discussões, o conselheiro presidente, Fernando de Araújo Pedrosa, 

declarou encerrada esta Sessão Plenária 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 do CREMAL 

 
 

Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 
2º Secretário do CREMAL 


