
 

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA       
DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE       
ALAGOAS (CREMAL), REALIZADA em 04/09/2017. 

 
Ao quarto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às               

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

Joseane Granja (3º secretário), Cléber Costa (vice-ouvidor), 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 reunião. [...]           

Após, tomou a palavra o conselheiro José Gonçalo, tesoureiro, que apresentou           

demanda da médica Leila Patrícia Barreto Guimaraes, CRM-AL 4281, que tem           

inscrição no CRM-DF e no CRM-AL, que informa foi inscrita na dívida ativa pelo              

CREMAL, informa já ter pago todos valores devidos e reitera o pedido de             

cancelamento da sua inscrição no CREMAL que já havia sido protocolada no ano de              

2016. Posto em discussão, o conselheiro tesoureiro informou que o processo físico            

não foi encontrado, solicitando a cópia de posse da médica demandante. Posto em             

discussão, em virtude de que o CREMAL não consegue localizar o processo físico             

da demandante, fica deliberado pelo cancelamento da inscrição da referida médica           

em Alagoas, com a respectiva anotação da quitação 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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