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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 08/01/2018. 

 
Ao oitavo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove 

horas e dez minutos, em sua sede à rua Sargento Aldo Almeida, nº 90, bairro do 

Pinheiro, em Maceió, Alagoas, na sala Nise da Silveira, fizeram-se presentes os 

seguintes conselheiros diretores assim relacionados: Fernando Pedrosa 

(presidente), Emmanuel Fortes (vice-presidente), José Gonçalo (tesoureiro), Alfredo 

Aurélio (tesouraria), Benício Bulhoes (1º secretário) Irapuan Barros (2º secretário),  

Joseane Granja (3º secretário), Cleber Costa (vice-ouvidor), além do convidado 

Carlos Conce, mestre em Comunicação e diretor-presidente do Instituto Carlos 

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

apresentou a pauta da presente reunião de diretoria, sendo a primeira o 

PROTOCOLO CREMAL s/nº 2018, da Presidência do CREMAL, que trata de 

proposta de professor Carlos Conce sobre a realização do Planejamento Estratégico 

para o CREMAL. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que 

convidou Carlos Conce, para apresentar sua proposta de contratação para a 

confecção do Planejamento Estratégico do CREMAL para o ano de 2018. Em 

seguimento, tomou a palavra o convidado Carlos Conce e seu assessor, que 

apresentaram mediante projeção em datashow, a proposta e planos de confecção 

do Planejamento Estratégico para o CREMAL. Em seguida, tomou a palavra o 

conselheiro presidente que destacou detalhes sobre o funcionamento do CREMAL, 

onde existe um corpo de conselheiros eleitos para mandato temporário de cinco 

anos, um corpo diretivo eleito entre os conselheiros, também de mandato temporário 

e um corpo de funcionários efetivos (total de 17), somados a 4 comissionados (um 

deles também funcionário efetivo). Após, tomou a palavra o conselheiro Emmanuel 

Fortes, que destacou que o Tribunal de Contas da União - TCU vem exigindo que 

cada autarquia federal confeccione os seus planejamentos estratégicos, com metas 

a serem aferidas e alcaçadas, com a devida aplicação de recursos corrrespondendo 
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às ações planejadas. Após, tomou a palavra o conselheiro Joseane Granja, 3º 

secretário, que destacou a importância do planejamento estratégico e a necessidade 

de seguir as normatizações propostas. Ao final das discussões sobre o 

Planejamento Estratégico, o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, destacou 

que a proposta de contratação da empresa que nos foi apresentada será 

encaminhada a Assessoria Jurídica do CREMAL, para verificar critérios de 

legalidade. Posto em deliberado, por unanimidade, aprovada a contratação da 

empresa Instituto Carlos Conce para a realização de planejamento estratégicio do 

CREMAL, em caso de parecer favorável da assessoria jurídica. Após, tomou a 

palavra o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou o 

PROTOCOLO CREMAL nº 00064/2018, que trata de questões de percentuais de 

Reajuste de Contrato da empresa de segurança PROSEGUR. Em seguida, 

apresentou parecer da Assessoria Jurídica verificou que, no contrato firmado entre 

CREMAL e PROSEGUR, não consta definido o índice de reajuste do contrato e, 

portanto, opinou que o CREMAL utilize o INPC como parâmetro de reajuste, 

opinando contrário ao pedido de variação salarial proposta pela empresa é de 8,13% 

para vigorar no início do ano de 2017, retroativamente. Posto em discussão, 

deliberado que o CREMAL inicie novo processo licitativo para empresa de 

segurança e, até que haja a conclusão do processo, em virtude de se tratar de um 

serviço indispensável para o funcionamento do CREMAL e de ser um processo não 

tão rápido, ser realizado o reajuste solicitado pela empresa, com imediato início de 

processo licitatório. Após o término dessas discussões, o conselheiro presidente, 

Fernando Pedrosa, declarou encerrada esta reunião de diretoria 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 CREMAL 

 
Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 

2º Secretário do CREMAL 
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