
 
CNPJ nº 10.884.377/0001-04 

 

CNPJ nº 10.884.377/0001-04 
Rua Sargento Aldo Almeida, 90, Pinheiro 

CEP: 57055-510 – Maceió/AL 
Fone: (82) 3036-3800 e Fax: (82) 3338-3030 

www.cremal.org.br 
E-mail: presidencia@crmal.org.br 

ATA DA MILÉSIMA QUINQUAGESIMA (1.050ª) SESSÃO PLENÁRIA 1 

DO CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE 2 

MEDICINA DE ALAGOAS (CREMAL), REALIZADA NO DIA 24/01/2019, EM 3 

SUA SEDE À RUA SARGENTO ALDO ALMEIDA, Nº 90, BAIRRO DO 4 

PINHEIRO, MACEIÓ-AL, ÀS 19:15h. 5 

 6 

Ao vigésimo quarto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às 7 

dezenove horas e quinze minutos, no auditório deste Conselho, em sua sede à rua 8 

Sargento Aldo Almeida, nº 90, bairro do Pinheiro, em Maceió, Alagoas, fizeram-se 9 

presentes os conselheiros assinados lista de assinaturas, participantes da 1.050ª 10 

sessão plenária do corpo de conselheiros efetivos e suplentes deste Conselho 11 

Regional de Medicina de Alagoas (CREMAL). Após, o tomou a palavra o conselheiro 12 

Fernando de Araújo Pedrosa, Presidente do CREMAL e Presidente desta Sessão 13 

Plenária e que, em seguida, apresentou a pauta da presente plenária. Para o 14 

primeiro ponto de pauta (PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE 01 a 30 de 15 

NOVEMBRO de 2018). Foram distribuídas cópias dos balancetes para todos os 16 

conselheiros, bem como efetuada projeção, em telão, dos mesmos documentos 17 

contábeis. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 18 

Pedrosa, e que analisou pormenorizadamente os itens de RECEITAS. Consta 19 

apresentado o total de RECEITAS ORÇADAS: R$ 5.484.000,00; total de Receitas 20 

ARRECADADAS no PERÍODO: R$ 165.590,95; total de receitas do EXERCÍCIO: R$ 21 

5.112.435,52 e total da DIFERENÇA entre receitas orçadas e do exercício: R$ 22 

371.564,48. Após isso, foram analisados pormenorizadamente os itens de 23 

DESPESAS. Consta apresentado o total de DESPESAS ORÇADAS: R$ 24 

5.484.000,00; total de Despesas EXECUTADAS no PERÍODO: R$ 411.852,73; total 25 

de despesas do EXERCÍCIO: R$ 4.294.423,55 e total da DIFERENÇA entre 26 

despesas orçadas e do exercício: R$ 1.189.576,45. Após esses instantes, tomou a 27 

palavra a conselheira Neilza Vilela, membro da Comissão de Tomada de Contas, 28 

que também apresentou o parecer da comissão de tomada de contas do CREMAL, 29 

destacando que não foram encontradas pendências e concluindo pela sugestão de 30 



 
CNPJ nº 10.884.377/0001-04 

 

CNPJ nº 10.884.377/0001-04 
Rua Sargento Aldo Almeida, 90, Pinheiro 

CEP: 57055-510 – Maceió/AL 
Fone: (82) 3036-3800 e Fax: (82) 3338-3030 

www.cremal.org.br 
E-mail: presidencia@crmal.org.br 

aprovação desta prestação de contas, sem ressalvas. Posto em discussão, nada foi 31 

encaminhado em contrário e, por unanimidade de votos, a supracitada prestação de 32 

contas foi aprovada e sem ressalvas. Para o segundo ponto de pauta (SITUAÇÃO 33 

DO BAIRRO PINHEIRO). Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Benício 34 

Bulhões, que repassou detalhes da reunião ocorrida no Palácio do Governo, com 35 

membros da Defesa Civil, da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - 36 

CPRM, que é a Empresa Pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com 37 

as atribuições de Serviço Geológico do Brasil, Bombeiros, SAMU, Hge e demais 38 

autoridades envolvidas na análise de problema do bairro do Pinheiro. Neste evento, 39 

foi demonstrado que os laudos técnicos oficiais não incluem o CREMAL na área de 40 

risco. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, informou 41 

que enviou ofício à Defesa Civil Estadual para vir ao CREMAL emitir laudo oficial da 42 

situação da área do conselho, bem como irá contratar empresa privada de 43 

engenharia para análise e emissão de laudo técnico acerca da estrutura do prédio 44 

do CREMAL. Em seguimento, o conselheiro presidente informou que, no momento, 45 

não existe justificativa ou recomendação para o Conselho de Medicina ser evacuado 46 

do atual local onde se encontra. Destacou ainda que, caso algum dos laudos 47 

indiquem necessidade de evacuação, isto ocorrerá de pronto. Após, tomou a palavra 48 

o conselheiro Fernando Gomes de Andrade, que anunciou que a sede da Sociedade 49 

de Medicina de Alagoas está à inteira disposição do CREMAL para emprestar sua 50 

estrutura e espaços, em caso de necessidade de evacuação do Conselho de 51 

Medicina. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente do CREMAL, Fernando 52 

Pedrosa, que agradeceu a atitude da Sociedade de Medicina de Alagoas, 53 

destacando que enquanto o CREMAL não tiver uma posição oficial das autoridades 54 

competentes, não há nenhuma definição de necessidade de evacuação do prédio do 55 

Conselho de Medicina. Em seguimento, tomou a palavra a conselheira Francine 56 

Loureiro, que destacou a importância dos pronunciamentos oficiais das autoridades 57 

pertinentes na área de geologia e de Defesa Civil, responsáveis pelas análises do 58 
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problema do bairro do Pinheiro. Após, tomou a palvra o conselheiro Aldo Calaça, 59 

que parabenizou a condução por parte da Diretoria do CREMAL acerca do problema 60 

do bairro do Pinheiro, concordando com decisão tomada por esta plenária. Para o 61 

terceiro ponto de pauta (OUTROS ASSUNTOS), tomou a palavra o conselheiro 62 

presidente, Fernando Pedrosa, que transmitiu à plenária a informação de que o 63 

processo judicial de Usucapião da sede antiga do CREMAL já foi concluído e a 64 

decisão judicial foi favorável ao CREMAL, garantindo o direito ao registro do imóvel. 65 

Citou que o caso foi encaminhamento à assessoria jurídica do CREMAL, para as 66 

providências necessárias de registro no cartório de imóveis e, após isso, 67 

reavaliarmos a possibilidade de venda do imóvel. Após o término dessas 68 

discussões, o conselheiro presidente desta sessão, o doutor Fernando de Araújo 69 

Pedrosa, Presidente do CREMAL, declarou encerrada esta Sessão Plenária e, para 70 

constar, eu, Irapuan Medeiros Barros Junior, 2º Secretário, lavrei a presente Ata, que 71 

vai por mim assinada e pelo presidente, após julgá-la em conformidade. 72 
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Consº Fernando de Araújo Pedrosa 75 
Presidente do CREMAL 76 
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Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 79 
2º Secretário do CREMAL 80 
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