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ATA DA NONGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA (964ª) SESSÃO 
PLENÁRIA DO CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DE ALAGOAS (CREMAL), REALIZADA NO DIA 30/01/2014, 
EM SUA SEDE À RUA FAUSTO CORREIA WANDERLEY, Nº 90, BAIRRO 
DO PINHEIRO, MACEIÓ-AL, ÀS 21:20h. 

 

Ao trigésimo sexto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, às 

vinte e uma 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 964 ª 

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 31 de 

DEZEMBRO 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: 81.785,22 R$; total de receitas do EXERCÍCIO: 3.076.151,06 R$ e 

total da DIFERENÇA entre receitas orçadas e do exercício: 800.715,94 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: 231.348,19 R$; total de despesas do EXERCÍCIO: 

3.049.856,27 R$ e total da DIFERENÇA entre despesas orçadas e do exercício: 

827.010,73 R$. Após esses instantes, tomou a palavra a conselheira Neilza Vilela, 

da Comissão de Tomada de Contas, que apresentou o parecer da comissão de 

tomada de contas do CREMAL, destacando que não foram encontradas pendências 
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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 DEZEMBRO foi aprovada. Para o segundo ponto de pauta (posse de 

conselheiro), o conselheiro Fernando Pedrosa apresentou para posse o conselheiro 

Allan Teixeira Barbosa, CRM-AL 2229, que nesta sessão plenária tomou posse no 

corpo de conselheiros suplentes da gestão 2013 – 2018. Em seguida, tomou a 

palavra o conselheiro Fernando Pedrosa que citou as justificativas para a devolução 

de parte da verba de educação continuada do ano de 2013 e que não conseguiram 

ser totalmente utilizadas. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Fernando 

Pedrosa que apresentou o parecer de lavra da conselheira Ana Lúcia Ramos sobre 

laqueadura tubária em paciente deficiente mental. Após, tomou a conselheira Ana 

Lúcia Ramos, que leu a íntegra do seu parecer. Em seguida, aberta discussão em 

plenária, nada apontado para ajustes e, por unanimidade, o referido parecer foi 

aprovado. Após, tomou a palavra o conselheiro Antônio de Pádua que informou sua 

preocupação acerca de duas instituições em Alagoas que pleiteiam a abertura de 

duas escolas de medicina (CESMAC e FITS) e já estão em trâmites finais nas 

secretarias de estados. Em seguimento, comentou detalhe acerca de novas 

informações sobre o Programa “Mais Médicos”. Em seguida, comentou que o 

Ministério da Saúde ainda pleiteiam assumir o registro de especialidades médicas, 

em detrimento das sociedades médicas de especialidades. Após, tomou a palavra a 

conselheira Francine Loureiro que comunicou que neste ano ocorrerão as 

conferências de saúde do trabalhador para implementação e discussão da Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador, ao passo que convida a todos os conselheiros 

para estarem presentes às conferências, com fito de discussão do tema. Após, citou 

que a UNCISAL irá realizar homenagem ao médico Diógenos Bernardes na sede do 

CREMAL. Após o término dessas discussões, o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, declarou encerrada esta Sessão Plenária e, para constar, eu, Irapuan 
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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 


