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ATA DA NONGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA (969ª) SESSÃO 
PLENÁRIA DO CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DE ALAGOAS (CREMAL), REALIZADA NO DIA 22/05/2014, 
EM SUA SEDE À RUA FAUSTO CORREIA WANDERLEY, Nº 90, BAIRRO 
DO PINHEIRO, MACEIÓ-AL, ÀS 19:30h. 

 

Ao décimo segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às 

dezenove horas e trinta 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 969ª 

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 convidada Dra. Sylvana Medeiros, 

Secretária Municipal de Saúde de Maceió, para falar sobre a atual situação da saúde 

pública de Maceió. Em seguimento, tomou a palavra a médica Sylvana Medeiros, 

que externou a grave situação da assistência pública do município de Maceió. 

Destacou as dificuldades atuais de sua gestão, particularmente a questão de 

recursos humanos, estrutura organizacional e estruturação dos fluxos de 

serviços/atendimentos. Após, destacou suas propostas e projetos para sua gestão 

na saúde pública de Maceió. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro 

Fernando Pedrosa, que abriu instante para debate em plenário. Tomou a palavra o 

conselheiro Antônio de Pádua que hipotecou seu apoio à atual gestão da secretária 

Sylvana Medeiros. Após, tomou a palavra a conselheira Khristhyna Regis que 

destacou os desafios que a nova secretaria de saúde terá de enfrentar em sua 

gestão. Em seguimento, tomou a palavra a secretária de saúde Sylvana Medeiros 

que respondeu aos pronunciamentos dos conselheiros. Após, tomou a palavra o 

conselheiro Péricles Vasconcelos que perguntou sobre o controle externo e o 

controle social. Após, tomou a palavra a secretária de saúde que respondeu aos 
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questionamento elencados. Em prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro 

Fernando Pedrosa que agradeceu a presença da secretária de saúde, a Dra. 

Sylvana Medeiros. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa que 

comunicou a proposta de horário de expediente do CREMAL nos dias de jogos da 

seleção brasileira na copa do mundo do Brasil, optando por seguir a determinação 

do ministério do Planejamento e Gestão do governo federal. Posto em discussão, 

por unanimidade aprovado seguir as determinações do governo federal através da 

portaria MPGO 113/2014. Em seguimento, o conselheiro presidente lembro aos 

conselheiros a realização do próximo fórum de fiscalização, destacando as 

dificuldades de acesso neste tempo de períodos de chuva, o que tem atrasado a 

programação das fiscalização. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente que 

apresentou o próximo ponto de pauta, a apreciação das contas, do exercício de 

janeiro de 2014. Para tal ponto de pauta (PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO 

DE 01 a 28 de FEVEREIRO de 2014), 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: R$ 4.485.447,45; total de Receitas 

ARRECADADAS no PERÍODO: R$ 604.655,37; total de receitas do EXERCÍCIO: R$ 

1.227.003,60 e total da DIFERENÇA entre receitas orçadas e do exercício: R$ 

3.258.443,85. Após isso, foram analisados pormenorizadamente os itens de 

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

4.485.447,45; total de Despesas EXECUTADAS no PERÍODO: R$ 348.064,61 R$; 

total de despesas do EXERCÍCIO: R$ 686.388,65 e total da DIFERENÇA entre 

despesas orçadas e do exercício: R$ 3.799.058,80. Após esses instantes, tomou a 

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

contas do CREMAL, destacando que não foram encontradas pendências e 
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concluindo pela sugestão de aprovação desta prestação de contas. Posto em 

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

prestação de contas foi aprovada. 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 vice-presidente, após julgá-la de conforme. 

Consº Fernando de Araújo Pedrosa 

Presidente do CREMAL 

Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 

2º Secretário do CREMAL 


