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ATA DA NONGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUARTA (974ª) SESSÃO 
PLENÁRIA DO CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DE ALAGOAS (CREMAL), REALIZADA NO DIA 14/08/2014, 
EM SUA SEDE À RUA SARGENTO ALDO ALMEIDA, Nº 90, BAIRRO DO 
PINHEIRO, MACEIÓ-AL, ÀS 21:40h. 

 

Ao décimo quarto dia do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, às vinte 

e uma horas e quarenta minutos, no auditório deste Conselho, em sua sede à rua 

Sargento Aldo Almeida, nº 90, bairro do Pinheiro, em Maceió, Alagoas, fizeram-se 

presentes os conselheiros assinados no livro de presença do julgamento do PEP 

12/2012, participantes da 974ª sessão plenária do corpo de conselheiros efetivos e 

suplentes deste Conselho Regional de Medicina de Alagoas (CREMAL) realizadas 

logo após a sessão de julgamento do Tribunal de Ética Médica do PEP 12/2012. 

Após, o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, o primeiro ponto de pauta 

(PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE 01 a 31 de MAIO 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$ 106.016,33; total 

de receitas do EXERCÍCIO: R$ 2.377.927,81 e total da DIFERENÇA entre receitas 

orçadas e do exercício: R$ 2.107.519,64. 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$ 197.650,45 R$; total de despesas do EXERCÍCIO: R$ 1.565.384,42 e 

total da DIFERENÇA entre despesas orçadas e do exercício: R$ 2.920.063,03. 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 
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encontradas pendências e concluindo pela sugestão de aprovação desta prestação 

de contas do mês de MAIO. Posto em discussão, não foi encaminhado nada em 

contrário e, por unanimidade, a atual prestação de contas foi aprovada. Para o 

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

JUNHO 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$ 78.828,95; total de receitas do EXERCÍCIO: R$ 2.456.756,76 e 

total da DIFERENÇA entre receitas orçadas e do exercício: R$ 2.028.690,69. 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$ 211.172,96 R$; total de despesas do EXERCÍCIO: 

R$ 1.776.557,38 e total da DIFERENÇA entre despesas orçadas e do exercício: R$ 

2.708.890,07. 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 do mês de JUNHO. Posto em discussão, não 

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

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

PERÍODO DE 01 a JULHO de 31 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$ 58.922,29; total de receitas do 
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EXERCÍCIO: R$ 2.515.679,05 e total da DIFERENÇA entre receitas orçadas e do 

exercício: R$ 1.969.768,40. 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$ 204.481,97 R$; 

total de despesas do EXERCÍCIO: R$ 1.981.039,35 e total da DIFERENÇA entre 

despesas orçadas e do exercício: R$ 2.504.408,10. 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 do mês de 

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

unanimidade, a atual prestação de contas foi aprovada. Em seguimento, tomou a 

palavra o conselheiro presidente que apresentou os informes gerais, comunicando 

que o CREMAL irá elaborar concurso público para contratação de funcionários, 

devido à escassez para tocar os serviços dos CREMAL e a perda recente de vários 

funcionários. Comentou ainda a reformulação da comissão de licitação. Em 

seguimento, tomou a palavra o conselheiro Antônio de Pádua registrou o pesar pelo 

falecimento do candidato à presidência da república Eduardo Campo, no último dia 

13 de agosto, destacando a grande perna que o país sofreu com sua morte 

prematura. Posto em discussão, deliberado por unanimidade pela aprovação de 

moção de pesar pelo falecimento de Eduardo Campos. 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 
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Consº Fernando de Araújo Pedrosa 

Presidente do CREMAL 

 

Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 

2º Secretário do CREMAL 


