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ATA DA MILÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA (1.012ª) SESSÃO PLENÁRIA 1 

DO CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE 2 

MEDICINA DE ALAGOAS (CREMAL), REALIZADA NO DIA 30/06/2016, EM 3 

SUA SEDE À RUA SARGENTO ALDO ALMEIDA, Nº 90, BAIRRO DO 4 

PINHEIRO, MACEIÓ-AL, ÀS 19:25h. 5 

 6 

Ao vigésimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove 7 

horas e vinte e cinco minutos, no auditório deste Conselho, em sua sede à rua 8 

Sargento Aldo Almeida, nº 90, bairro do Pinheiro, em Maceió, Alagoas, fizeram-se 9 

presentes os conselheiros assinados lista de assinaturas, participantes da 1.012ª 10 

sessão plenária do corpo de conselheiros efetivos e suplentes deste Conselho 11 

Regional de Medicina de Alagoas (CREMAL). Após, o tomou a palavra o conselheiro 12 

Fernando Pedrosa, Presidente do CREMAL, que apresentou a pauta da presente 13 

plenária (aprovação de contas do mês de abril/2016 e maio/2016 e outros assuntos). 14 

Para o primeiro ponto de pauta (PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE 01 a 15 

30 de ABRIL de 2016). Foram distribuídas cópias dos balancetes para todos os 16 

conselheiros, bem como efetuada projeção, em telão, dos mesmos documentos 17 

contábeis. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro tesoureiro José Gonçalo e 18 

que analisou pormenorizadamente os itens de RECEITAS. Consta apresentado o 19 

total de RECEITAS ORÇADAS: R$ 5.611.875,92; total de Receitas ARRECADADAS 20 

no PERÍODO: R$ 428.856,81; total de receitas do EXERCÍCIO: R$ 2.636.629,24 e 21 

total da DIFERENÇA entre receitas orçadas e do exercício: R$ 2.975.246,68. Após 22 

isso, foram analisados pormenorizadamente os itens de DESPESAS. Consta 23 

apresentado o total de DESPESAS ORÇADAS: R$ 5.611.875,92; total de Despesas 24 

EXECUTADAS no PERÍODO: R$ 315.824,71 R$; total de despesas do EXERCÍCIO: 25 

R$ 1.551.320,70 e total da DIFERENÇA entre despesas orçadas e do exercício: R$ 26 

4.060.555,22. Após esses instantes, tomou a palavra a conselheira Neilza Vilelta, 27 

integrante da Comissao da Tomada de Contas, que apresentou o parecer da 28 

comissão de tomada de contas do CREMAL, destacando que não foram 29 

encontradas pendências e concluindo pela sugestão de aprovação desta prestação 30 
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de contas. Posto em discussão, não foi encaminhado nada em contrário e, por 31 

unanimidade, a referida prestação de contas foi aprovada. Para o primeiro ponto de 32 

pauta (PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE 01 a 31 de MAIO de 2016). 33 

Foram distribuídas cópias dos balancetes para todos os conselheiros, bem como 34 

efetuada projeção, em telão, dos mesmos documentos contábeis. Em seguida, 35 

tomou a palavra o conselheiro tesoureiro José Gonçalo e que analisou 36 

pormenorizadamente os itens de RECEITAS. Consta apresentado o total de 37 

RECEITAS ORÇADAS: R$ 5.611.875,92; total de Receitas ARRECADADAS no 38 

PERÍODO: R$ 139.401,75; total de receitas do EXERCÍCIO: R$ 2.776.030,99 e total 39 

da DIFERENÇA entre receitas orçadas e do exercício: R$ 2.835.844,93. Após isso, 40 

foram analisados pormenorizadamente os itens de DESPESAS. Consta apresentado 41 

o total de DESPESAS ORÇADAS: R$ 5.611.875,92; total de Despesas 42 

EXECUTADAS no PERÍODO: R$ 247.143,79 R$; total de despesas do EXERCÍCIO: 43 

R$ 1.798.464,49 e total da DIFERENÇA entre despesas orçadas e do exercício: R$ 44 

3.813.411,43. Após esses instantes, tomou a palavra a conselheira Neilza Vilelta, 45 

integrante da Comissao da Tomada de Contas, que apresentou o parecer da 46 

comissão de tomada de contas do CREMAL, destacando que não foram 47 

encontradas pendências e concluindo pela sugestão de aprovação desta prestação 48 

de contas. Posto em discussão, não foi encaminhado nada em contrário e, por 49 

unanimidade, a referida prestação de contas foi aprovada. Para o segunto ponto de 50 

pauta (outros assuntos), tomou a palavra o conselheiro Alfredo Aurélio que repassou 51 

os informes sobre os detalhes do processo de revisão do Código de Ética Médica, 52 

destacando que será aberta consulta pública para amplo recebimento de sugestões 53 

do CEM, bem como haverá comissao local apra análise das propostas e 54 

encaminhamento nacional. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro Antônio de 55 

Pádua, que destacou suas preocupações acerca das revisões em tão pouco tempo 56 

de um código de ética médica. Destacou ainda que vê com preocupação a 57 

obrigatoriedade da opinião de pessoas externas à medicina para modificarem artigos 58 
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do CEM. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Péricles Vasconcelos que 59 

também externou suas preocuações acerca da revisão do Código de Ética Médica 60 

em tão pouco tempo de existência. Após, tomou a palavra o conselheiro Corregedor, 61 

Alfredo Aurélio teceu comentários acerca da atual realidade da prática ética na 62 

medicina alagoana, bem como apontou os riscos e temores acerca de uma mudança 63 

tão rápida no Código de Ética Médica. Em prosseguimento, tomou a palavra o 64 

conselheiro Fernando Pedrosa lembrou aos conselheiros a confirmação da próxima 65 

sessão de julgamento dia 14/07/2016. Após, tomou a palavra o conselheiro 66 

Fernando Pedrosa que apresentou demanda através de ofício do médico 67 

aposentado Dr. Denis Vieira Rocha, CRM-AL 1873, especialista em cardiologia, que 68 

consta com CRM ativo em Alagoas e que comunica que, apesar de estar 69 

aposentado por invalidez na atividade de auditor fiscal, mantém o exercício 70 

voluntário da medicina em comunidades carentes. Posto em discussão, tomado 71 

ciência. Após o término dessas discussões, o conselheiro Presidente, Fernando 72 

Pedrosa, declarou encerrada esta Sessão Plenária e, para constar, eu, Irapuan 73 

Medeiros Barros Junior, 2º Secretário, lavrei a presente Ata, que vai por mim 74 

assinada e pelo Presidente, após julgá-la de conforme.  75 

 76 
 77 

Consº Fernando de Araújo Pedrosa 78 
Presidente do CREMAL 79 

 80 
 81 

Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 82 
2º Secretário do CREMAL 83 


