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ATA DA NONGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA NONA (989ª) SESSÃO 
PLENÁRIA DO CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DE ALAGOAS – CREMAL, REALIZADA NO DIA 11/06/2015, 
EM SUA SEDE À RUA SARGENTO ALDO ALMEIDA, Nº 90, BAIRRO DO 
PINHEIRO, MACEIÓ-AL, ÀS 19:30h. 

 
 
Ao décimo primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às 

dezenove horas e trinta 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, 

participantes da 989ª sessão plenária do corpo de conselheiros efetivos e 

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

Após, o tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, presidente, que 

apresentou a pauta da reunião plenária. Em seguida, tomou a palavra o 

Conselheiro Presidente, que apresentou os informes gerais, informando que o 

CREMAL já adquriu o novo veículo do Conselho em troca com o veículo 

anterior, sendo o mesmo modelo de veículo Doblô, só que numa versão mais 

atualizada. Destacou que, como foi aberto o processo licitatório e não houve 

interessado, o CREMAL procedeu com a tomada de preços e, como menor 

preço, venceu a proposta de concessionária de veículos do municício de 

Penedo-AL, onde foi utilizado o veículo antigo do CREMAL como valor 

utilizado no abatimento da compra. Após, tomou a palavra o conselheiro 

Presidente, Fernando Pedrosa, que informou que o próximo Encontro 

Nacional dos Conselhos de Medicina está previsto para ocorre  no mês de 

setembro, nos dias 09, 10 e 11 de setembro/2015 e será em Maceió-AL. O 

CREMAL está verificando cotações em alguns hoteis que comportem o 
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quantitativo do público estimado, para posterior contato com o CFM. Em 

seguida, informou ainda que o CFM agendou reunião da diretoria do Federal 

com a plenária do CREMAL no dia 08 de setembro de 2015, às 18h e, para 

isso, solicita aos conselheiros que agendem essa data com prioridade, para 

poderem estar presentes a este evento. Após, o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa citou que nos dias 13, 14 e 15/agosto, está previsto de 

ocorrer o III Encontro do Rio São Francisco, que será realizado na cidade de 

Petrolina-PE. Para o segundo ponto de pauta (PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

PERÍODO DE 01 a 31 de MAIO de 2015). 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, que analisou pormenorizadamente os 

itens de RECEITAS. Consta apresentado o total de RECEITAS ORÇADAS: 

R$ 4.634.139,50; total de Receitas ARRECADADAS no PERÍODO: R$ 

421.935,60; total de receitas do EXERCÍCIO: R$ 2.736.625,88 e total da 

DIFERENÇA entre receitas orçadas e do exercício: R$ 1.897.513,62. Após 

isso, foram analisados pormenorizadamente os itens de DESPESAS. Consta 

apresentado o total de DESPESAS ORÇADAS: R$ 4.634.139,50; total de 

Despesas EXECUTADAS no PERÍODO: R$ 230.938,73 R$; total de despesas 

do EXERCÍCIO: R$ 1.634.097,98 e total da DIFERENÇA entre despesas 

orçadas e do exercício: R$ 3.000.041,52. Após esses instantes, tomou a 

palavra a conselheira Lidian Navarro, 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, mas com a recomendação de verificar junto ao 
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funcionário Aldo para a entrega dos comprovantes de viagem. Em seguida, 

tomou a palavra o conselheiro tesoureiro, José Gonçalo, que informou que o 

montante em conciliação bancária disponível nas contas do CREMAL é de R$ 

1.508.821,06. 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 de Araújo 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 presidente, após julgá-la de conforme. 

 

Consº Fernando de Araújo Pedrosa 

Presidente do CREMAL 

 

Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 

2º Secretário do CREMAL 

 


