
 
 

1 

 
Rua Sargento Aldo Almeida, 90, Pinheiro 

CEP: 57055-510 – Maceió/AL 
Fone: (82) 3036-3800 e Fax: (82) 3338-3030 

www.cremal.org.br 
E-mail: faleconosco@crmal.org.br 

 

 

ATA DA NONGENTÉSIMA NONAGÉSIMA (990ª) SESSÃO PLENÁRIA 
DO CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA DE ALAGOAS – CREMAL, REALIZADA NO DIA 02/07/2015, EM 
SUA SEDE À RUA SARGENTO ALDO ALMEIDA, Nº 90, BAIRRO DO 
PINHEIRO, MACEIÓ-AL, ÀS 19:30h. 

 
 
Ao segundo dia do mês de junlo do ano de dois mil e quinze, às 

dezenove 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 no livro de presença, 

participantes da 990ª 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 à 

plenária os detalhes e preparativos para o II Encontro Nacional dos Conselhos 

de Medicina 2015 (II ENCM 2015) que ocorrerá nos dias 9, 10 e 11 de 

setembro de 2015, em Maceió (AL), com a participação dos Conselheiros 

federais e regionais de todo o país, além de convidados. Em seguida, 

destacou que o evento debaterá temas de interesse da saúde e da categoria, 

como o Projeto de Lei do Senado Federal nº 200 que trata da regulamentação 

ética das pesquisas clínicas envolvendo seres humanos. Citou que outros 

temas a serem debatidos serão os critérios para o Cadastro Nacional de 

Especialistas e as novas regras de fiscalização para estabelecimentos de 

saúde. Estão previstas, ainda, as conferências "10 medidas contra a 

corrupção" e "A ética ao pé da letra". Após, tomou apalavra o conselheiro 

presidente, Fernando Pedrosa, que apresentou os informes do Curso de Ética 

e Bioética para Residência Médica, que ocorrerá nos dias 10 e 11 de julho de 
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2015. Após o término dessas discussões, o conselheiro presidente, Fernando 

de Araújo Pedrosa, declarou encerrada esta Sessão Plenária e, para constar, 

eu, Benicio Luiz Bulhões Barros Paula Nunes, 1º 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 Benicio Luiz Bulhões Barros Paula Nunes 

1º Secretário do CREMAL 

 


