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ATA DA NONGENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA (992ª) SESSÃO 
PLENÁRIA DO CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DE ALAGOAS – CREMAL, REALIZADA NO DIA 30/07/2015, 
EM SUA SEDE À RUA SARGENTO ALDO ALMEIDA, Nº 90, BAIRRO DO 
PINHEIRO, MACEIÓ-AL, ÀS 19:00h. 

 
 
Ao trigésimo dia do mês de julho 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 

992ª 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 a pauta única desta 

reunião, que tata da palestra sobre Ética. Em seguida, tomou a palavra o 

conselheiro Péricles Vasconcelos, palestrante, que fez a sua apresentação 

cujo tema foi "ÉTICA AO PE DA LETRA", mostrando os aspectos históricos e 

conceituais da ética médica e bioética e, ao final, concluiu pela sugestão para 

que o CREMAL pudesse capitanear um grupo local dedicado à produção e 

divulgação de conhecimento em ética, abordagem multidisciplinar, publicação 

de agenda de encontros e cursos ligado ao tema de humanidade e ética, além 

de discussão de casos, reflexão sobre filmes, etc. Em seguimento, tomou a 

palavra o conselheiro Antonio de Pádua, que destacou a importância dos 

conselhos de medicina e o seu papel na discussão e fomento de ética na 

sociedade. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente, Fernando 

Pedrosa, que citou a importância do CREMAL retomar essas ações, inclusive 

as ações previstas para as ações da Caravana da Cidadania. Após o término 
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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 

 


