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ATA DA MILÉSIMA QUARTA (1.004ª) SESSÃO PLENÁRIA DO 1 

CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 2 

DE ALAGOAS (CREMAL), REALIZADA NO DIA 17/12/2015, EM SUA SEDE 3 

À RUA SARGENTO ALDO ALMEIDA, Nº 90, BAIRRO DO PINHEIRO, 4 

MACEIÓ-AL, ÀS 19h e 45min. 5 

 6 

Ao décimo sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e 7 

quinze, às dezenove horas e quarenta e cinco minutos, no auditório 8 

deste Conselho, em sua sede à rua Sargento Aldo Almeida, nº 90, bairro 9 

do Pinheiro, em Maceió, Alagoas, fizeram-se presentes os conselheiros 10 

assinados no livro de presença, participantes da 1.004ª sessão plenária 11 

do corpo de conselheiros efetivos e suplentes deste Conselho Regional 12 

de Medicina de Alagoas (CREMAL). Após, o tomou a palavra o 13 

conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou a pauta da pretação de 14 

contras. Para o primeiro ponto de pauta (PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 15 

PERÍODO DE 01 a 30 de NOVMEBRO de 2015). Foram distribuídas 16 

cópias dos balancetes para todos os conselheiros, bem como efetuada 17 

projeção, em telão, dos mesmos documentos contábeis. Em seguida, 18 

tomou a palavra o conselheiro tesoureiro José Gonçalo e que analisou 19 

pormenorizadamente os itens de RECEITAS. Consta apresentado o 20 

total de RECEITAS ORÇADAS: R$ 4.634.139,50; total de Receitas 21 

ARRECADADAS no PERÍODO: R$ 64.251,58; total de receitas do 22 

EXERCÍCIO: R$ 3.269.705,04 e total da DIFERENÇA entre receitas 23 

orçadas e do exercício: R$ 1.364.434,46. Após isso, foram analisados 24 

pormenorizadamente os itens de DESPESAS. Consta apresentado o 25 
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total de DESPESAS ORÇADAS: R$ 4.634.139,50; total de Despesas 26 

EXECUTADAS no PERÍODO: R$ 300.112,94 R$; total de despesas do 27 

EXERCÍCIO: R$ 3.106.340,85 e total da DIFERENÇA entre despesas 28 

orçadas e do exercício: R$ 1.527.798,65. Após esses instantes, tomou a 29 

palavra a conselheira Lidian Navarro, da Comissão de tomada de 30 

Contas, que apresentou o parecer da comissão de tomada de contas do 31 

CREMAL, destacando que não foram encontradas pendências e 32 

concluindo pela sugestão de aprovação desta prestação de contas. 33 

Posto em discussão, não foi encaminhado nada em contrário e, por 34 

unanimidade, a atual prestação de contas foi aprovada. Em seguimento, 35 

tomou a palavra o conselheiro presidente Fernando Pedrosa informou 36 

que no próximo sábado haverá, no CREMAL, a palestra sobre a 37 

epidemia de Microcefalia associada a infecções pelo vírus Zika, com a 38 

palestrante Regina Coeli, de Pernambuco. Após, o conselheiro 39 

Presidente informou o consolidado dos movimentos da Sindicância, 40 

destanco o bom resultado desde ano de 2015, com o número de 41 

sindicâncas julgadas maior do que o número de entrada de novas 42 

sindicâncias. Após, tomou a palavra o conselheiro José Karlisson que 43 

sugeriu à diretoria diminuir os trâmites burocráticos nos pagamentos das 44 

verbas idenizatórias aos conselheiro, para dar maior celeridade e menor 45 

desperdício de tempo e papel. Em seguimento, tomou a palavra o 46 

conselheiro Emmanuel Fortes, que destacou as ações que estão sendo 47 

tomadas pelo CFM na defesa da boa prática médica e da sociedade 48 
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brasileira, ao passo que solicitou aos conselheiros do CREMAL mais 49 

empenho e mais participação nas atividades conselhais, inclusive na 50 

área judicante. Após o término dessas discussões, o conselheiro 51 

presidente, Fernando de Araújo Pedrosa, declarou encerrada esta 52 

Sessão Plenária e, para constar, eu, Irapuan Medeiros Barros Junior, 2º 53 

Secretário, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelo 54 

presidente, após julgá-la de conforme. 55 

 56 

Consº Fernando de Araújo Pedrosa 57 

Presidente do CREMAL 58 

 59 

 60 

Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 61 

2º Secretário do CREMAL 62 


