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ATA DA NONGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA OITAVA (988ª) SESSÃO 
PLENÁRIA DO CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DE ALAGOAS – CREMAL, REALIZADA NO DIA 18/05/2015, 
EM SUA SEDE À RUA SARGENTO ALDO ALMEIDA, Nº 90, BAIRRO DO 
PINHEIRO, MACEIÓ-AL, ÀS 19:00h. 

 
 
Ao décimo dia do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às dezenove 

horas, 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 988ª sessão 

plenária do corpo de conselheiros efetivos e suplentes deste Conselho 

Regional de Medicina de Alagoas (CREMAL). [...] Para o terceiro ponto de 

pauta (outros assuntos), o conselheiro presidente trouxe a proposta de 

reajuste salarial da folha de pessoal do CREMAL. Em seguida, refletiu que o 

os baixos salários do CREMAL vem, ao longo do tempo, fazendo com que o 

Conselho perca funcionários que passam em outros concursos ou que pedem 

demissão e, para isso, solicitou ao setor contábil do CREMAL para planilha de 

cálculos com as propostas de reajustes para melhor valorização dos salários 

dos funcionários do CREMAL e que não comprometa a saúde financeira do 

Conselho particularmente frente à atual crise econômica a qual passa o país. 

Foram apresentadas as propostas de aumento de 8% no reajuste salarial, 

com aumento de R$ 100,00 no valor do vale alimentação. Tal proposta 

elevaria o custo total da folha salarial dos atuais cerca de R$ 72.000,00 para 

aproximadamente R$ 91.000,00. Para a proposta de reajuste de 10% no 

salário e R$ 100,00 no vale alimentação, isto elevaria o custo da folha salarial 

para cerca de R$ 93.000,00. Posto em discussão da plenária, por 
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unanimidade aprovado adotar o reajuste de 10% no valor dos salários, além 

de aumento de R$ 100,00 no vale alimentação. [...] 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 

 


