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ATA DA NONGENTÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA (991ª) SESSÃO 
PLENÁRIA DO CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DE ALAGOAS – CREMAL, REALIZADA NO DIA 16/07/2015, 
EM SUA SEDE À RUA SARGENTO ALDO ALMEIDA, Nº 90, BAIRRO DO 
PINHEIRO, MACEIÓ-AL, ÀS 19:30h. 

 
 
Ao décimo sexto dia do mês de julho 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 991ª 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, que apresentou o 

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

30 de JUNHO 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$ 93.623,21; total de receitas 

do EXERCÍCIO: R$ 2.830.249,09 e total da DIFERENÇA entre receitas 

orçadas e do exercício: R$ 1.803.890,41. 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$ 258.384,62 R$; total de despesas do EXERCÍCIO: R$ 

1.893.781,00 e total da DIFERENÇA entre despesas orçadas e do exercício: 
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R$ 2.740.358,50. 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. Em 

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

informou que o montante em conciliação bancária disponível nas contas do 

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

unanimidade, a atual prestação de contas foi aprovada. Após, tomou a 

palavra o conselheiro José Gonçalo, tesoureiro, que apresentou a proposta de 

reformulação orçamentária 2015, em virtude de gastos extraordinários na 

compra de novo sistema de som e projeto para o auditório do CREMAL, com 

a necessidade de remanejamento do montante de R$ 20.000,00 da rubrica 

6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E 

APERFEIÇOAMENTO para a rubrica 6.2.2.1.2.44.90.52.007-

EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO. Posto em discussão, nada 

encaminhado em contrário e, por unanimidade foi aprovada a reformulação 

orçamentária se ressalvas. Após, tomou a palavra o conselheiro Alfredo 

Aurélio que apresentou a proposta de curso sobre ética médica no Programa 

de Educação Continuada. Posto em discussão, aprovado por unanimidade. 

Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que a apresentou a necessidade de composição do Planejamento 

Estratégio do CREMAL. Após, tomou a palavra o conselheiro Antônio de 

Pádua sugeriu a contratação de profissional dessa área para assessorar e 

elaborar o planejamento estratégico do CREMAL. Posto em discussão, 

aprovado por unanimidade, com posterior definição de data para efetuar o 
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referido planejamento em presença dos conselheiros. 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 

 


