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ATA DA MILÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA (1.022ª) SESSÃO       
PLENÁRIA DO CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL        
DE 
MEDICINA DE ALAGOAS (CREMAL), REALIZADA NO DIA 27/03/2017, EM         
SUA SEDE À RUA SARGENTO ALDO ALMEIDA, Nº 90, BAIRRO DO           
PINHEIRO, 
MACEIÓ-AL, ÀS 20:30h. 

 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às                

vinte 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 lista de assinaturas, participantes da 1.022ª          

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 do CREMAL, que apresentou a pauta da presente           

plenária. Em seguida, tomou a palavra a conselheiro Kristhyna Regis, que           

aprensentou a discussão sobre o valor salarial do médico fiscal do CREMAL à luz do               

piso defendido pela FENAM. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa            

que destacou as dificuldades orçamentárias para tal reajuste, bem como pelo risco            

jurídico de ter de aumentar em igual proporção o salário de todos os outros              

funcionários do CREMAL. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro Alceu           

Pimentel que concordou com a impossbilidade de, no momento, haver a           

equiparação do valor salarial do médico fiscal para o piso defendido pela FENAM,             

destacando as realidades de outros conselhos de medicina, bem como a atual            

realidade financeira do CREMAL. Em seguida, tomou a palavra o conselheiro           

Fernando Pedrosa, que destacou que os andamentos dos processos judiciais          

trabalhistas em curso e em desfavor do CREMAL, particularmente o da ex-médica            
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fiscal e da ex-funcinária Lourlines. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando            

Pedrosa que  

informou as ações de reajustes na forma de cálculo do orçamento para o ano de               

2017, que está sendo concluído pelo setor de tesouraria, para posterior apreciação            

na próxima plenária. Após o término dessas discussões, o conselheiro Presidente,           

Fernando 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 
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