
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 

Eleição Conselheiros Efetivo e Suplente do Paraná – gestão 2019-2024. 

CHAPA 1 – ÉTICA E RESPEITO 

Prezado(a) Colega, 

 

Está em curso o processo de eleição para os conselheiros do CFM. Apresentamos aqui a nossa 

visão da Medicina e do importante papel cumprido pelos Conselhos em nosso país, pedindo seu 

voto de confiança e firmando nosso compromisso de transparência, diálogo e equilíbrio. 

A medicina, como atividade milenar, deve ter seus pilares na cautela, na prudência e na confiança 

resultante da relação médico-paciente. Hoje, há que estar também alinhada com o desenvolvimento 

tecnológico. Nossas propostas dizem respeito ao campo de atuação específica do CFM, de forma 

totalmente independente e apartidária. 

A profissão médica deve ser inserida no contexto do SUS com MÉDICOS, defendendo a 

participação do profissional no sistema suplementar, ancorado no cumprimento de contratos 

estabelecidos e da dignidade do trabalho médico. 

A CHAPA 1 se compromete a trabalhar sempre com os valores de base que amparam a Medicina: 

ética e respeito, diálogo e equilíbrio. Temos buscado pautar nossas vidas em tais valores, não 

apenas como médicos, mas como cidadãos e como representantes do Paraná no CFM. 

Continuaremos, assim, mantendo a posição do Paraná pela desoneração dos médicos e pessoas 

jurídicas, sem a caracterização de renúncia fiscal, buscando para isso apoio e o necessário respaldo 

legal no Legislativo e Executivo Federal. 

Nossas conquistas são resultado do esforço empreendido de forma individual e coletiva por todos os 

nossos colegas. A sintonia e o diálogo constante entre os representantes de cada região do Paraná, o 

CRM e o CFM contribuem para que essas demandas prosperem. O nosso Estado tem sido um 

exemplo dessa harmonia, mas queremos que esse processo se fortaleça cada vez mais. 

Ao longo dos últimos anos, o Paraná ganhou protagonismo e tem ocupado relevantes funções no 

CFM, o que impacta no cotidiano de cada profissional. A Comissão Nacional Pró-SUS é uma prova 

disso e também da responsabilidade que nos move. 

Importante observar que nossas propostas estão dissociadas de qualquer tipo de demagogia, 

populismo ou que ultrapassem os limites de atuação do CFM e dos próprios Regionais. 

Permanecemos sempre abertos à crítica e à construção coletiva. Contamos com sua confiança e 

apoio! 

Convidamos o(a) colega para que confira quais são as nossas propostas, quais são as atribuições do 

Conselho Federal de Medicina e de seus Conselheiros e, também, as nossas credenciais e acessando 

o Portal das Eleições 2019 (http://eleicoes.crmpr.org.br/). ÉTICA E RESPEITO são os pilares das 

propostas da CHAPA 1 para realçar o compromisso maior de atuar na defesa da Medicina e do 

Médico. 

 

Donizetti D. Giamberardino Filho (efetivo) e Alcindo Cerci Neto (suplente). 
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