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ATA DA NONGENTÉSIMA NONAGÉSIMA SÉTIMA (997ª) SESSÃO 1 

PLENÁRIA DO CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL 2 

DE MEDICINA DE ALAGOAS (CREMAL), REALIZADA NO DIA 08/09/2015, 3 

EM SUA SEDE À RUA SARGENTO ALDO ALMEIDA, Nº 90, BAIRRO DO 4 

PINHEIRO, MACEIÓ-AL, ÀS 18h e 40min. 5 

 6 

Ao oitavo dia do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às 7 

dezoito horas e quarenta minutos, no auditório deste Conselho, em sua sede 8 

à rua Sargento Aldo Almeida, nº 90, bairro do Pinheiro, em Maceió, Alagoas, 9 

fizeram-se presentes os conselheiros assinados no livro de presença, 10 

participantes da 997ª sessão plenária do corpo de conselheiros efetivos e 11 

suplentes deste Conselho Regional de Medicina de Alagoas (CREMAL). 12 

Após, o tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou os 13 

membros da diretoria do CFM, convidandos-os à mesa de abertura. Em 14 

seguida, tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, presidente do 15 

CREMAL, que destacou as ações que o CREMAL vem desenvolvendo nos 16 

últimos anos, particularmente nas áreas de fiscalização e dos programas de 17 

educação continuada. Em seguida, destacou os ações junto os meios de 18 

comunicação local, evidenciando o papel do CREMAL na divulgação das 19 

ações relacionadas ao exercício na medicina, inclusive naquelas decorrentes 20 

dos processos de fiscalização do Conselho. Em seguimento, tomo a palavra o 21 

conselheiro Carlos Vital, presidente do CFM, que parabenizou as ações do 22 

Conselho de Alagoas, à atenção e os cuidados com os gastos financeiros ao 23 

longo dos últimos anos. Após, teceu comentários acerca das últimas 24 

discussões que o CFM vem tendo com o Ministério da Saúde, acerca do 25 

programa MAIS ESPECIALIDADES, citando detalhes sobre os bancos 26 

cadastrais de especialidades médicas. Em seguida, hipotecou os seviços do 27 
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CFM para qualquer demanda do CREMAL. Em seguimento, tomou a palavra 28 

o conselheiro Fernando Vinagre, corregedor do CFM, que parabenizou as 29 

ações da corregedoria do CREMAL. Após, tomou a palavra o conselheiro 30 

Henrique Batista, Secretário Geral do CFM, que destacou as ações do 31 

CREMAL nos programas de Educação Continuada, parabenizando os 32 

conselheiros de Alagoas. Após, tomou a palavra o conselheiro Joseane 33 

Granja, coordenador de fiscalização e 3º secretário do CREMAL, que 34 

destacou a importância de todos tomarem consciência de sua força pessoal, 35 

para unidos suplantar as dificuldades que a medicina atualmente vem 36 

enfrentando. Em seguimento, tomou a palavra o conselheiro Gerson Odilon, 37 

que fez seu comentário em forma de prosa, destacando o enrrequecimento 38 

para a medicina alagoana é a presença do encontro nacional dos conselhos 39 

de medicina realizado em Alagoas. Após, tomou a palavra o conselheiro 40 

Alfredo Aurélio, corregedor do CREMAL, agradeceu a visita do CFM ao 41 

CREMAL, em seguida, destacou a necessidade de ser ministrados cursos de 42 

ética médica para médicos e estudantes de medicina, pois cada vez mais as 43 

denúncias éticas crescem e se notam que há uma precarização da relação 44 

médico-paciente ao longo dos últimos anos. Destacou ainda a necessidade do 45 

CFM normatizar as atuações das Comissão de Óbito de hospitais, pois muitos 46 

hospitais estão atuando de forma eticamente questionável. Em seguida, 47 

tomou a palavra o conselheiro Fernando Maia, conselheiro do CREMAL, 48 

destacou sua preocupação acerca da necessidade de ser intesificadas as 49 

ações de educação em ética médica para médicos e estudantes de medicina. 50 

Em seguimento, tomou a palavra a conselheira Edilma Barbosa, que fez coro 51 

à necessidade da presença dos conselhos de medicina na graduação médico, 52 
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particularmente no ensino de ética médica, direitos e deveres do médico. Em 53 

seguimento, tomou a palavra o conselheiro Elias Soares, que também 54 

destacou a importância do ensino de ética médica na graduação de medicina. 55 

Após, tomou a palavra o conselheiro Alceu Pimentel, vice-corregedor do 56 

CREMAL, destacou a valorização do papel do CFM na atuação política junto 57 

aos parlamentares, para barrar legislações danosas à medicina nacional. 58 

Após, tomou a palavra o presidente do CFM, Carlos Vital, que agradeceu aos 59 

médicos de Alagoas pela atuação no Conselho Federal de Medicina. 60 

Concordou sobre a importância do ensino ético para estudantes de medicina 61 

e médicos já formados. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando 62 

Pedrosa, que agradeceu todo o apoio do CFM e a presença de todos os 63 

conselheiros, lembrando a todos a estarem presentes à abertura do evento do 64 

Encontro Nacional dos Conselhos de Medicina, que ocorrerá amanhã. Após o 65 

término dessas discussões, o conselheiro presidente, Fernando de Araújo 66 

Pedrosa, declarou encerrada esta Sessão Plenária e, para constar, eu, 67 

Irapuan Medeiros Barros Junior, 2º Secretário, lavrei a presente Ata, que vai 68 

por mim assinada e pelo presidente, após julgá-la de conforme. 69 

 70 

Consº Fernando de Araújo Pedrosa 71 

Presidente do CREMAL 72 
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Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 75 

2º Secretário do CREMAL 76 


