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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA 
APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO ANUAL 2014 DO 
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS (CREMAL), 
CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2015, publicado no 
Diário Oficial do Estado de Alagoas – DOE, Ano 103, Número 11, 
página 52, Protocolo 128994, publicado no dia 15/01/2015, 
REALIZADA  NO DIA 23/02/2015, EM SUA SEDE À RUA SARGENTO 
ALDO ALMEIDA, Nº 90, BAIRRO DO PINHEIRO, MACEIÓ-AL, COM 
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 19H E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO ÀS 

19:30H. 
 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, com 

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

Conforme Edital de Convocação nº 01/2015, publicado no Diário Oficial do Estado 

de Alagoas – DOE, Ano 103, Número 11, página 52, Protocolo 128994, publicado no 

dia 15/01/2015, com assembleia realizada em sua sede à rua Sargento Aldo 

Almeida, nº 90, bairro do Pinheiro, em Maceió, Alagoas, no Auditório, 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 2014. Em 

seguida, foram projetados os balanços no telão do auditório e entregue cópia 

impressa para todos os presentes. Após, tomou a palavra o conselheiro tesoureiro, 

José Gonçalo, que analisou pormenorizadamente os itens de RECEITAS. Consta 

como total de RECEITAS ORÇADAS: R$ 4.485.447,45, total de Receitas 

ARRECADADAS no PERÍODO: R$ 3.344.608,63, total de receitas do EXERCÍCIO: 

R$ 3.344.608,63 e total da DIFERENÇA entre receitas orçadas e do exercício: R$ 

1.140.838,82. Após isso, foram analisados pormenorizadamente os itens de 

DESPESAS. Consta como total de DESPESAS ORÇADAS: R$ 4.485.447,45, total 

de Despesas EXECUTADAS no PERÍODO: R$ 3.234.332,23, total de despesas do 

EXERCÍCIO: R$ 3.234.332,23 e total da DIFERENÇA entre despesas orçadas e do 

exercício: R$ 1.251.115,22. Após esses instantes, tomou a palavra a conselheira 
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Neilza Vilela, 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 2014. Posto em discussão, não foi 

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

de contas. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, 

presidente, que informou os trâmites de Licitação para a troca do veículo do 

CREMAL, onde não houve a apresentação de nenhum interessado no processo 

licitatório, o que autoriza o CREMAL a realizar a compra direta. Informou que foram 

feitas tomadas de orçamento em concessionárias em Maceió e no Interior e que, no 

momento, a melhor proposta foi de uma concessionária da cidade de Coruripe-PE. 

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

comentou acerca sobre a elaboração e execução do orçamento, destacando que o 

CREMAL cumpriu adequadamente o seu orçado e seu arrecadado, destacando a 

boa recuperação da arrecadação de anuidades de Pessoa Física, ressaltando a 

necessidade de se intensificar a arrecadação da Pessoa Jurídica. Em 

prosseguimento, tomou a palavra o conselheiro Antônio de Pádua que analisou o 

balanço de receita e despesas de 2014, opinando pela austeridade no cumprimento 

do orçamento e da arrecadação. Após o término dessas discussões, o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, declarou encerrada esta Assembleia de apreciação 

de prestação de contas do exercício 2014 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 


