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ATA DA NONGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA TERCEIRA (963ª) SESSÃO 
PLENÁRIA DO CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DE ALAGOAS (CREMAL), REALIZADA NO DIA 23/12/2013, 
EM SUA SEDE À RUA FAUSTO CORREIA WANDERLEY, Nº 90, BAIRRO 
DO PINHEIRO, MACEIÓ-AL, ÀS 19:20h. 

 

Ao vigésimo sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às 

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

Fausto Correia Wanderley, nº 90, bairro do Pinheiro, em Maceió, Alagoas, fizeram-

se presentes os conselheiros assinados no livro de presença, participantes da 963ª 

sessão plenária do corpo de conselheiros efetivos e suplentes deste Conselho 

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

presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou a pauta da presente reunião. Para o 

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

SETEMBRO de 2013). Foram distribuídas cópias dos balancetes para todos os 

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

contábeis. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro tesoureiro José Gonçalo e 

que analisou pormenorizadamente os itens de RECEITAS. Consta apresentado o 

total de RECEITAS ORÇADAS: 3.876.867,00 R$; total de Receitas ARRECADADAS 

no PERÍODO: 58.589,60 R$; total de receitas do EXERCÍCIO: 2.681.483,97 R$ e 

total da DIFERENÇA entre receitas orçadas e do exercício: 1.195.383,03 R$. Após 

isso, foram analisados pormenorizadamente os itens de DESPESAS. Consta 

apresentado o total de DESPESAS ORÇADAS: 3.876.867,00 R$; total de Despesas 

EXECUTADAS no PERÍODO: 161.215,46 R$; total de despesas do EXERCÍCIO: 

2.204.997,58 R$ e total da DIFERENÇA entre despesas orçadas e do exercício: 

1.671.869,42 R$. Após esses instantes, tomou a palavra o conselheiro tesoureiro 

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

destacando que não foram encontradas pendências e concluindo pela sugestão de 
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aprovação desta prestação de contas. Posto em discussão, não foi encaminhado 

nada em contrário e, por unanimidade, a prestação de contas de SETEMBRO foi 

aprovada. Para o segundo ponto de pauta (PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

PERÍODO DE 01 a 31 de OUTUBRO de 2013). Foram distribuídas cópias dos 

balancetes para todos os conselheiros, bem como efetuada projeção, em telão, dos 

mesmos documentos contábeis. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro 

tesoureiro José Gonçalo e que analisou pormenorizadamente os itens de 

RECEITAS. Consta apresentado o total de RECEITAS ORÇADAS: 3.876.867,00 R$; 

total de Receitas ARRECADADAS no PERÍODO: 63.629,33 R$; total de receitas do 

EXERCÍCIO: 2.745.113,30 R$ e total da DIFERENÇA entre receitas orçadas e do 

exercício: 1.131.753,70 R$. Após isso, foram analisados pormenorizadamente os 

itens de DESPESAS. Consta apresentado o total de DESPESAS ORÇADAS: 

3.876.867,00 R$; total de Despesas EXECUTADAS no PERÍODO: 229.786,80 R$; 

total de despesas do EXERCÍCIO: 2.434.784,38 R$ e total da DIFERENÇA entre 

despesas orçadas e do exercício: 1.442.082,62 R$. Após esses instantes, tomou a 

palavra o conselheiro tesoureiro que também apresentou o parecer da comissão de 

tomada de contas do CREMAL, destacando que não foram encontradas pendências 

e concluindo pela sugestão de aprovação desta prestação de contas. Posto em 

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

de contas de OUTUBRO foi aprovada. Para o terceiro ponto de pauta (PRESTAÇÃO 

DE CONTAS DO PERÍODO DE 01 a 30 de NOVEMBRO de 2013). Foram 

distribuídas cópias dos balancetes para todos os conselheiros, bem como efetuada 

projeção, em telão, dos mesmos documentos contábeis. Em seguida, tomou a 

palavra o conselheiro tesoureiro José Gonçalo e que analisou pormenorizadamente 

os itens de RECEITAS. Consta apresentado o total de RECEITAS ORÇADAS: 

3.876.867,00 R$; total de Receitas ARRECADADAS no PERÍODO: 171.549,61 R$; 

total de receitas do EXERCÍCIO: 2.916.662,91 R$ e total da DIFERENÇA entre 
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receitas orçadas e do exercício: 960.204,09 R$. Após isso, foram analisados 

pormenorizadamente os itens de DESPESAS. Consta apresentado o total de 

DESPESAS ORÇADAS: 3.876.867,00 R$; total de Despesas EXECUTADAS no 

PERÍODO: 270.775,81 R$; total de despesas do EXERCÍCIO: 2.705.560,19 R$ e 

total da DIFERENÇA entre despesas orçadas e do exercício: 1.171.306,81 R$. Após 

esses instantes, tomou a palavra o conselheiro tesoureiro que também apresentou o 

parecer da comissão de tomada de contas do CREMAL, destacando que não foram 

encontradas pendências e concluindo pela sugestão de aprovação desta prestação 

de contas. Posto em discussão, não foi encaminhado nada em contrário e, por 

unanimidade, a prestação de contas de NOVEMBRO foi aprovada. Após, o 

conselheiro presidente citou a Portaria n. 646 do MEC, referente ao municípios 

elegíveis para terem aberto novos cursos de medicina, com fito de informação aos 

conselheiros. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Alfredo Aurélio, 

corregedor, que informou processo sobre realização de perícia em paciente que 

figura nos autos de denúncia que tramita no CREMAL, mas que o membro da 

câmara técnica também é conselheiro. Posto em discussão, o conselheiro 

presidente informou que não há impedimentos na realização da perícia, mas que o 

mesmo não poderá se fazer presente ao julgamento desse PEP. Após, o conselheiro 

vice-presidente, Emmanuel Fortes comentou que o Conselho de Medicina tem o 

poder e o dever de fazer perícias naquilo que é de seu interesse e para atender às 

dúvidas éticas. Em seguimento, o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, alertou 

ao conselheiros que todo o pedido de parecer às câmaras técnicas devem sempre 

ser feitos contendo quesitos a serem respondidos e para esclarecer as dúvicas 

técnicas do conselheiro sindicante. Após, tomou a palavra o conselheiro Alfredo 

Aurélio, corregedor, destacando um problema que está ocorrendo no Hospital 

Maceió, que trata de perda de prontuário onde a instituição hospitalar. Posto em 

discussão, deliberado pelos encaminhamentos para abertura de processo ético-
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profissional em desfavor dos diretores técnicos compreendidos no lapso de tempo 

da perda do prontuário. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Alfredo 

Aurélio que informou julgamento no próximo dia 16/01 e a sessão administrativa no 

dia 30/01/2014 e solicita autorização da diretoria haver a troca de datas. Posto em 

discussão, aprovado por unanimidade. Após, tomou a palavra o conselheiro 

tesoureiro, José Gonçalo, que apresentou a planilha de tarifas e taxas bancárias 

para o próximo ano, com a proposta do BANCO do BRASIL o valor médio de R$ 

1,85 e a da CAIXA no valor médio de R$ 1,95. Posto em discussão, aprovado por 

unanimidade a contratação dos serviços bancários do BANCO do BRASIL, por 

apresentar tarifa menor, como também ter histório de prestação de um serviço mais 

eficiente ao CREMAL no ano e 2013. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro 

Benício Bulhões citou que já estão disponível aos conselheiros as agendas de 2014 

e os controles remotos do portão de garagem do CREMAL. Após, o conselheiro 

Benício Bulhões transmitiu a informação de que o acórdão do processo da Dra. 

Elisabeth Galindo Falcão que teve seu agravo de instrumento indeferido. Em 

seguimento, tomou a palavra o conselheiro vice-presidente, Emmanuel Fortes, que 

comento que o CFM aprovou recentemente alterações da resolução 2.056/2013, 

criando novos campos de atuação do diretor técnico e do corpo técnico médico, bem 

como a interdição ética e demais detalhes do novo programa de fiscalização do 

conselhos de medicina. Após, o conselheiro Emmanuel Fortes solicitou ao 

conselheiro Fernando Pedrosa agende reunião com a VISA local, com o Ministério 

Público, com o presidente da Federal Alagoana de Futebol, para discutir a 

obrigatoriedade das condições mínimas de atendimento médico durante os eventos 

esportivos. Em seguimento, o conselheiro Emmanuel Fortes também informou as 

discussões que estão sendo travadas no CFM acerca de medicina aeroespacial, 

sobre os equipamentos e medicações mínimas para uso nas aeronaves em vôos 

comerciais, bem como a elaboração de uma cartilha para orientação aos médicos. 
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Após o término dessas discussões, o conselheiro presidente, Fernando 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 


