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Discurso de posse da Gestão 2013-2018 do Cremesp 
 

 

 

Boa noite a todos e todas.  

 

Cumprimento inicialmente aos meus colegas conselheiros eleitos, autoridades, amigos, 

familiares, funcionários e colaboradores do Cremesp, companheiros do Conselho 

Federal, dos CRMs e das entidades médicas; enfim, cumprimento a todos que estão 

nesta solenidade de posse, aos quais agradeço imensamente a presença. 

 

Cumprimento, ainda que simbolicamente, cada um dos 114 mil médicos do Estado de 

São Paulo, diante dos quais assumimos aqui o compromisso de, nos próximos cinco 

anos, consolidar, estender e colocar à disposição de vocês todos os esforços do Conselho 

Regional de Medicina. 

 

Um agradecimento muito especial à presença de meus familiares e à banda de música de 

Cesário Lange que gentilmente veio abrilhantar esta festa. 

 

*** 

 

A nossa responsabilidade nesta solenidade de posse nos remete ao peso e à importância 

de uma instituição que completou 57 anos de história de serviços prestados aos 

médicos. É uma historia de atuação comprometida com a medicina e a sociedade. Desde 

1956, passaram pelo Cremesp 18 presidentes em 26 gestões.  

 

Mas o momento histórico hoje é especial. A saúde e os médicos estão no centro das 

atenções. A nossa profissão passa por mudanças que precisam ser compreendidas pelas 

entidades médicas.  

 

Os atropelos e desmandos do governo, mas também a voz da sociedade, exigem de nós 

uma especial capacidade de reflexão, diálogo e de tomada de decisões.  

 

O lançamento impositivo do programa  Mais Médicos, o veto à lei do ato médico, a 

negativa de mais recursos para o Sistema Único de Saúde, a persistência dos problemas 

dos médicos na relação com os planos de saúde, a dificuldade de negociar planos de 

carreira com gestores públicos, a piora na qualidade do ensino médico, a insatisfação da 

população que foi às ruas exigir o direito a uma saúde pública de qualidade. Tudo isso 

junto configura um momento de tensões, de crises, mas também de oportunidades para 

o Cremesp se fortalecer e ter uma atuação decisiva. É isso que os médicos, que 

confiaram a nós essa nova gestão, esperam de uma entidade que tem história e tem lado 

definido: afirmo aos senhores que o Cremesp continuará do lado dos médicos e da 

população.  

 

*** 

 

Na semana passada, a Constituição Federal e o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, 

completaram 25 anos. Mas ainda não alcançamos o sistema de saúde público, universal 

e de qualidade, o sonho que os médicos ajudaram a inscrever na Constituição, pois 
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muitos aqui participaram da luta pela democracia e do movimento sanitário que fundou 

o SUS.  

 

Na mesma semana, sinais deram conta de que o governo não irá atender a vontade da 

população, irá ignorar as reivindicações em defesa do SUS. O Congresso já foi instruído 

a não aprovar a proposta de iniciativa popular, com mais de dois milhões de assinaturas, 

que ajudamos a recolher, que pedem a destinação de 10% da receita corrente bruta da 

União para a saúde.  

 

Ao mesmo tempo, vem a Medida Provisória 621, que todos aqui conhecem bem, e vou 

poupá-los dos posicionamentos críticos sobre os quais comungamos. 

 

Mas não posso deixar de dizer; não vamos transformar nossa gestão numa cruzada 

contra o programa  Mais Médicos. Não só porque esse programa tem prazo de validade, 

por causa do seu grau de improviso, por ser um programa populista e eleitoreiro; mas 

também porque o compromisso da nossa gestão será a favor de “Mais Saúde”, a favor 

do SUS e do financiamento justo, de condições de trabalho, de carreira e remuneração 

dos médicos e demais profissionais da saúde, a favor do atendimento digno aos 

cidadãos que exigem melhoria na assistência médica.  

 

Não seremos simplesmente contra o  “Mais Médicos”, porque a luta histórica do 

Cremesp é por  “Melhores Médicos”, bem formados de acordo com as necessidades da 

população e do sistema de saúde. 

 

Mas saibam também que não iremos assistir passivamente a tentativa de desqualificação 

e difamação pública dos médicos. Fomentar a hostilidade contra os médicos e suas 

entidades é uma estratégia covarde que iremos enfrentar corajosamente, com diálogo 

franco e aberto com a sociedade. 

 

Vamos mostrar que os médicos brasileiros e de São Paulo não são o problema da saúde 

no Brasil, mas parte da solução, pois o Cremesp tem propostas e disposição de 

contribuir.  

 

Daremos nosso apoio às boas medidas, como o fortalecimento do ensino voltado para a 

atenção primária em saúde e à universalização da Residência Médica, garantindo uma 

vaga para cada egresso. 

 

Mas jamais iremos concordar com os absurdos, como as contratações por meio de 

bolsas e sem direitos trabalhistas, o acordo bilateral obscuro, os registros provisórios 

precários de estrangeiros, emitidos sem observância de critérios mínimos de segurança. 

E seguiremos firmes na defesa da revalidação de diplomas obtidos no exterior, regra 

universal garantidora de proteção mínima para a população.  

 

No quesito da avaliação da formação, ao dar continuidade ao Exame do Cremesp (e o 

faremos obrigatório, pela segunda vez neste ano) manteremos nossa coerência, ao 

defender que também os formados no Brasil se submetam à avaliação no fim do curso.  

 

Iremos unir esforços para transformar em pauta nacional a discussão do exame como 

pré-requisito para obtenção de registro profissional.  
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Jamais vamos fugir dos debates que interessam, vamos apresentar propostas e ajudar a 

construir alternativas neste cenário de degradação do ensino e de abertura de uma 

enxurrada de cursos privados sem condição alguma de formar bons médicos. 

 

Em relação ao ato médico, continuaremos a defender o teor da lei vetada, que nada traz 

de prejuízo às outras profissões da saúde, mas vamos também nos reaproximar das 

demais profissões da saúde, rearticular o fórum paulista de conselhos profissionais, 

apostar na nossa capacidade de convergência e de trabalho interprofissional em prol da 

população. 

 

Não vamos dar trégua ao movimento pela valorização dos médicos na saúde 

suplementar, que ocupou as ruas em todo o Brasil nos últimos anos. Conquistamos 

avanços graças à nossa união, mas ainda convivemos com um mercado que vende 

produtos de baixa qualidade, desrespeita os pacientes, remunera mal e restringe a 

autonomia dos médicos. Iremos exigir uma atuação mais eficiente da ANS [Agência 

Nacional de Saúde], somos contra a presença na agência de diretores oriundos de planos 

de saúde e não podemos admitir, num momento de subfinanciamento do SUS, que o 

governo acene aos planos de saúde com subsídios públicos, isenções e linhas de crédito. 

 

*** 

 

O Cremesp deve pautar sua atuação sabendo que os 114 mil médicos de São Paulo não 

formam uma categoria profissional homogênea, pois são inúmeras as inserções 

profissionais, especialidades e opiniões. O respeito a essa diversidade, a abertura a 

críticas e sugestões de todos, será o norte do Conselho, que não será guiado, em 

momento algum, por motivações partidárias ou ideológicas. 

 

A categoria médica mudou, a nossa profissão está cada vez mais jovem e feminina e o 

Cremesp deve se renovar para dialogar e atender aos anseios dessas novas gerações de 

médicos. 

 

Precisamos, não há dúvida, apresentar alternativas às atuais condições de vida e trabalho 

dos médicos, que têm sofrido com vínculos temporários, contratos precários, múltiplos 

empregos, jornadas extenuantes e dificuldade de aprimoramento e atualização 

profissional.  

 

Precisamos nos aproximar ainda mais da população, que nunca esteve tão insatisfeita, 

tanto com o SUS quanto com os planos de saúde, conforme revelam as sucessivas 

pesquisas de opinião, que apontam a saúde como o maior motivo de preocupação dos 

brasileiros e paulistas. 

 

Os médicos integram um sistema de saúde no Brasil que tem problemas de recursos e de 

gestão, está desorganizado e atende mal os cidadãos. Um sistema de saúde que não está 

preparado para as mudanças demográficas (o envelhecimento da população) e as 

mudanças epidemiológicas (crescente prevalência de doenças crônicas sendo que ainda 

nem resolvemos o gargalo da assistência às condições agudas) 

 

A isso soma-se a incorporação tecnológica desenfreada, a generalização de exames 

diagnósticos, a desumanização da relação médico-paciente, os interesses particulares e 

comerciais passando por cima da ética profissional. 
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*** 

 

Durante a nossa campanha vitoriosa nas últimas eleições do Cremesp assumimos vários 

compromissos com os médicos. Aqui quero reiterar alguns pontos da nossa plataforma 

eleitoral. 

Vamos agilizar nossa ação judicante; vamos aprimorar os serviços prestados pelo 

Cremesp na capital e nas sedes no Interior; vamos criar novos canais de comunicação 

com os médicos; vamos oferecer orientação ética e ampliar o plantão de dúvidas; 

ampliar nosso programa gratuito de Educação Médica Continuada por meio de 

atividades presenciais e telemedicina; iremos promover campanhas de promoção da 

saúde dos médicos; intensificar as fiscalizações das condições de trabalho; vamos exigir 

maior segurança para o médico nos locais de trabalho, em especial para a mulher 

médica. 

A recomposição das perdas dos médicos na saúde suplementar, a implantação da 

CBHPM, a defesa de maior financiamento do SUS como a melhor solução para o futuro 

do sistema de saúde brasileiro, a implantação da carreira de médico no SUS nos três 

níveis de governo, a produção de conhecimento e de dados que possam elevar o debate 

sobre o quantitativo e o perfil dos médicos necessários ao país, são outros pontos sobre 

os quais honraremos os compromissos assumidos. 

Respeitando nossas diferenças e preservando os campos de atuação das entidades 

médicas, essa nova gestão do Cremesp tem também um compromisso com uma agenda 

comum de lutas compartilhada por conselhos, associações, sindicatos, academias e 

sociedades de especialidades. Sem união, não seguiremos adiante. Divididos, seremos 

derrotados pelos obstáculos, que são muitos e poderosos. 

 

*** 

 

Para terminar, quero dizer que a gestão que ora se inicia carregará o respeito ao que foi 

construído pelos que nos antecederam; quero agradecer aos colegas que deixaram o 

conselho e dar boas vindas aos novos que aceitaram o desafio. Guardaremos do passado 

todas as lições que nos permitam ampliar nossas perspectivas. Daremos sem dúvida 

continuidade às muitas conquistas recentes. Mas temos desde já a convicção de que, 

para caminhar na rota do futuro, teremos que romper com o conformismo e enfrentar, 

com a união dos médicos, as ameaças do presente.   

 

João Ladislau Rosa 

Primeiro presidente da gestão 2013-2018 do Cremesp 

 

 

 


