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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA 
APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO ANUAL 2013 DO 
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS (CREMAL), 
CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2014, publicado no 
Diário Oficial da União – DOU, Seção 3, página 235 de 30/01/2014, 
REALIZADA NO DIA 17/02/2014, EM SUA SEDE À RUA FAUSTO 
CORREIA WANDERLEY, Nº 90, BAIRRO DO PINHEIRO, MACEIÓ-AL, 
COM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 18:30H E ÚLTIMA 

CONVOCAÇÃO ÀS 19H. 
 

Ao décimo sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, com 

primeira chamada às 18h e 30min, com segunda e última chamado às 19h, em sua 

sede à rua Fausto Correia Wanderley, nº 90, bairro do Pinheiro, em Maceió, 

Alagoas, na sala Nise da Silveira, fizeram-se presentes os conselheiros assinados à 

lista de frequência. Inicialmente, o conselheiro Presidente, Fernando Pedrosa, 

apresentou a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE 01 de JANEIRO a 31 de 

DEZEMBRO de 2013. Em seguida, foram projetados os balancetes no telão do 

auditório e entregue cópia impressa para todos os presentes. Após, o Presidente 

analisou pormenorizadamente os itens de RECEITAS. Consta como total de 

RECEITAS ORÇADAS: 3.876.867,00 R$, total de Receitas ARRECADADAS no 

PERÍODO: 3.117.940,93 R$, total de receitas do EXERCÍCIO: 3.117.940,93 R$ e 

total da DIFERENÇA entre receitas orçadas e do exercício: 758.926,07 R$. Após 

isso, foram analisados pormenorizadamente os itens de DESPESAS. Consta como 

total de DESPESAS ORÇADAS: 3.876.867,00 R$, total de Despesas EXECUTADAS 

no PERÍODO: 3.053.708,28 R$, total de despesas do EXERCÍCIO: 3.053.708,28 R$ 

e total da DIFERENÇA entre despesas orçadas e do exercício: 823.158,72 R$. Após 

esses instantes, tomou a palavra o conselheiro José Gonçalo, tesoureiro, que 

apresentou o parecer da comissão de tomada de contas, o qual não evidenciou 

nenhum problema nas contas, com isso, sugerindo a aprovação da prestação de 

contas do exercício 2013. Posto em discussão, não foi encaminhado nada em 

contrário e foi aprovada, por unanimidade, a atual prestação de contas. Após, tomou 
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a palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou a proposta 

de troca do veículo Doblô do Cremal, utilizada nas ações de fiscalização do 

CREMAL, deixando essa compra para o segundo semestre de 2014. Posto em 

discussão, nada encaminhado em contrário e, por unanimidade, aprovada a troca do 

veículo Doblô por outro novo a partir do segundo semestre de 2014. Após, o 

conselheiro José Gonçalo apresentou a tomada de três preços para a contratação 

em regime de urgência para efetuar as ações de atualização patrimonial do setor 

contábil do CREMAL. Das três propostas apresentadas, a que apresentou o menor 

valor foi da contadora Verônica Lucia Tavares, que cobrou o valor de R$ 6.400,00. 

Posto em discussão, nada encaminhado em contrário e, por unanimidade, aprovada 

a contratação dessa proposta para os serviços de patrimônio. Após, o conselheiro 

presidente passou alguns informes da última fiscalização realizada no sertão de 

Alagoas, com detalhes feitos no município de Pão de Açúcar, inclusive com a 

constatação da atuação dos médicos cubanos. Em seguimento, tomou a palavra o 

conselheiro Alceu Pimentel que externou sua preocupação acerca de medida 

veiculada na imprensa, onde a maternidade Santa Mônica anunciou que não irá 

atender casos de urgência e emergência. Destacou os perigos éticos dessa medida 

e sugeriu que o CREMAL acionasse o diretor técnico da maternidade e agendasse 

reunião ou no Conselho ou na própria maternidade Santa Mônica, para discutir o 

assunto. Em prosseguimento, outros conselheiros também opinaram a respeito: 

Márcia Rebelo, Edilma Bulhões. Posto em discussão, aprovado convocar reunião 

com os obstetras da maternidade Santa Mônica. Após o término dessas discussões, 

o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, declarou encerrada esta Assembleia 

de apreciação de prestação de contas do exercício 2013 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 
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Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 

2º Secretário do CREMAL 


