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ATA DA MILÉSIMA QUINQUAGESIMA OITAVA (1.058ª) SESSÃO 1 

PLENÁRIA DO CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL 2 

DE MEDICINA DE ALAGOAS (CREMAL), REALIZADA NO DIA 27/06/2019, 3 

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

PINHEIRO, MACEIÓ-AL, ÀS 19:10h. 5 

 6 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, 7 

às dezenove horas de dez minutos, no auditório deste Conselho, em sua sede 8 

à rua Sargento Aldo Almeida, nº 90, bairro do Pinheiro, em Maceió, Alagoas, 9 

fizeram-se presentes os conselheiros assinados lista de assinaturas, 10 

participantes da 1.058ª sessão plenária do corpo de conselheiros efetivos e 11 

suplentes deste Conselho Regional de Medicina de Alagoas (CREMAL). 12 

Após, o tomou a palavra o conselheiro 1º Secretário, Benício Bulhões Nunes, 13 

que justificou a ausência do conselheiro presidente, o Dr. Fernando Pedrosa, 14 

informando que irá presidir interinamente a presente sessão plenária. Em 15 

seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente deste sessão plenária, 16 

Benício Bulhões de Paula Nunes, que apresentou o primeiro ponto de pauta 17 

(PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE 01 a 31 de MARÇO de 2019). 18 

Foram distribuídas cópias dos balancetes para todos os conselheiros, bem 19 

como efetuada projeção, em telão, dos mesmos documentos contábeis. Em 20 

seguida, tomou a palavra o conselheiro tesoureiro José Gonçalo da Silva Filho 21 

e que analisou pormenorizadamente os itens de RECEITAS. Consta 22 

apresentado o total de RECEITAS ORÇADAS: R$ 5.629.605,00; total de 23 

Receitas ARRECADADAS no PERÍODO: R$ 529.764,03; total de receitas do 24 

EXERCÍCIO: R$ 2.556.300,16 e total da DIFERENÇA entre receitas orçadas 25 

e do exercício: R$ 3.073.304,84. Após isso, foram analisados 26 

pormenorizadamente os itens de DESPESAS. Consta apresentado o total de 27 

DESPESAS ORÇADAS: R$ 5.629.605,00; total de Despesas EXECUTADAS 28 
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no PERÍODO: R$ 460.877,33; total de despesas do EXERCÍCIO: R$ 29 

1.519.154,46 e total da DIFERENÇA entre despesas orçadas e do exercício: 30 

R$ 4.110.450,54. Após esses instantes, tomou a palavra o conselheiro Ageval 31 

Doria, que apresentou o parecer da comissão de tomada de contas do 32 

CREMAL, destacando que não foram encontradas pendências e concluindo 33 

pela sugestão de aprovação desta prestação de contas. Posto em discussão, 34 

não foi encaminhado nada em contrário e, por unanimidade, a atual prestação 35 

de contas foi aprovada. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente desta 36 

sessão plenária, Benício Bulhões Nunes, que apresentou o segundo ponto de 37 

pauta (PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE 01 a 30 de ABRIL de 38 

2019). Foram distribuídas cópias dos balancetes para todos os conselheiros, 39 

bem como efetuada projeção, em telão, dos mesmos documentos contábeis. 40 

Em seguida, tomou a palavra o conselheiro tesoureiro José Gonçalo da Silva 41 

Filho e que analisou pormenorizadamente os itens de RECEITAS. Consta 42 

apresentado o total de RECEITAS ORÇADAS: R$ 5.629.605,00; total de 43 

Receitas ARRECADADAS no PERÍODO: R$ 790.750,68; total de receitas do 44 

EXERCÍCIO: R$ 3.347.050,84 e total da DIFERENÇA entre receitas orçadas 45 

e do exercício: R$ 2.282.554,16. Após isso, foram analisados 46 

pormenorizadamente os itens de DESPESAS. Consta apresentado o total de 47 

DESPESAS ORÇADAS: R$ 5.629.605,00; total de Despesas EXECUTADAS 48 

no PERÍODO: R$ 430.450,37; total de despesas do EXERCÍCIO: R$ 49 

1.949.604,83 e total da DIFERENÇA entre despesas orçadas e do exercício: 50 

R$ 3.680.000,17. Após esses instantes, tomou a palavra o conselheiro 51 

tesoureiro que também apresentou o parecer da comissão de tomada de 52 

contas do CREMAL, destacando que não foram encontradas pendências e 53 

concluindo pela sugestão de aprovação desta prestação de contas. Posto em 54 
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discussão, não foi encaminhado nada em contrário e, por unanimidade, a 55 

atual prestação de contas foi aprovada. Em seguida, tomou a palavra o 56 

conselheiro tesoureiro, José Gonçalo, que identificou uma nova listagem de 57 

médicos falecidos antigos, cujos nomes continuam no sistema com débito não 58 

anistiados em data posterior ao óbito. Da mesma forma, também foram 59 

identificados outros médicos com inscrições devidamente transferidas para 60 

outros estados, bem como outros médicos com inscrições canceladas, mas 61 

que da mesma forma constam com débitos sendo gerados em datas 62 

posteriores à efetivação da transferência ou do cancelamento da inscrição. 63 

Posto em discussão, deliberada a necessidade de formação de instrução 64 

pocessual, contendo as documentações probatórias pertinentes. Posto em 65 

votação, por unanimidade aprovada a anistia desses débitos gerados 66 

indevidamente. Após tomou a palavra o conselheiro Benício Bulhões, que 67 

repassou informes acerca de funcionários do CREMAL, destacando o 68 

funcionário Gabriel solicitou demissão, estando em período de cumprimento 69 

de aviso prévio. Em sua substituição, já fora convocado e entrando em 70 

atividade o próximo colocado do concurso, o funcionário Lucas, que já iniciou 71 

suas atividades. Após, citou que a funcionária Aline estará se afastando do 72 

trabalho em virtude do nascimento de seu bebê, mas que durante o pré-natal 73 

já foram identificados problemas de saúde fetal, com necessidade de 74 

intervenções médicas pós-parto, a serem realizadas na cidade de São Paulo 75 

e, em virtude disso, os funcionários do CREMAL elaboraram uma rifa para 76 

arrecadação de doações com fito de ajuda de custo para a funcionária. Após 77 

o término dessas discussões, o conselheiro presidente desta sessão plenária, 78 

o conselheiro Benício Bulhões Paula Nunes, 1º Secretário do CREMAL, 79 

declarou encerrada esta Sessão Plenária e, para constar, eu, Irapuan 80 
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Medeiros Barros Junior, 2º Secretário, lavrei a presente Ata, que vai por mim 81 

assinada e pelo presidente desta sessão plenária, após julgá-la em 82 

conformidade. 83 

 84 

 85 

Consº Benicio Luiz Bulhões Barros Paula Nunes 86 

1º Secretário do CREMAL 87 

 88 
 89 

Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 90 

2º Secretário do CREMAL 91 


