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Ofício Circular nº 0266-13/CRC-CFP 

Brasília, 1º de julho de 2013. 

 

 

 

 

Assunto: Novas ações pelo veto parcial do Ato Médico  

 

 

 

  Senhora (o) Presidente, 

 

1. Em continuidade à luta contra o Ato Médico, informamos que no dia 27 de junho 

houve mobilização em diversos estados e, paralelamente a isso, o Conselho Federal de 

Psicologia (CFP), representado pelo presidente Humberto Verona e Conselheira Federal 

Monalisa Barros, juntamente com federações de profissionais e conselhos de movimentos em 

defesa da saúde, se reuniu com o ministro da Secretaria-Geral da presidência, Gilberto Carvalho, 

e a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, para solicitar o veto parcial ao PL do Ato 

Médico à presidente Dilma Rousseff. A delegação foi composta por aproximadamente 30 

profissionais. Na ocasião, foi deliberado que haverá um grupo de consultoria à Presidenta Dilma, 

no qual a psicóloga Fernanda Magano, Presidente da Fenapsi – Federação Nacional dos 

Psicólogos, representará a Psicologia. 

2. Lembramos que essa audiência se deu em resposta ao Ofício 136/13 da FCPAS – 

Frente dos Conselhos Profissionais da área da Saúde, anexo. 

3. Na mesma data houve também reunião da Comissão Intergestora de Recursos 

Humanos do CNS – Conselho Nacional de Saúde, em que o CFP foi representado pelo 

Conselheiro Federal Celso Tondin, na defesa do conteúdo exposto no Ofício CFP nº 1130/13, 

anexo. Esse ofício será um dos subsídios para a elaboração de Nota Técnica do Ministério da 

Saúde a ser entregue na Presidência da República até o dia 10 de julho. Confira a notícia no link 

a seguir: 

http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2013/06jun_28_debate_ato_medico_profissionais.

html. 

4. Considerando que a sanção ou veto presidencial devem acontecer até o dia 12 de 

julho, é imprescindível alcançarmos a maior mobilização possível com outras profissões da 

saúde e suas federações e sindicatos; coordenadores, professores e estudantes de cursos da área 

da saúde e outros. Assim, está prevista uma coletiva de imprensa com presidentes das profissões 
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da área da saúde, no dia 3 de julho, às 14 horas, na sede do CFP, situado à SAF Sul, Quadra 2, 

Edifício Via Office, Sala 104, Brasília – DF. Sugerimos que os presidentes federais cheguem ao 

CFP às 12 horas, para preparo da coletiva. 

5. Além disso, está prevista também a realização do Dia Unificado de Luta pela 

Saúde: Veto ao Ato Médico, 10% do Orçamento para a Saúde, Acesso à Saúde Integral e 

Multiprofissional, Condições Adequadas de Trabalho, com todas as profissões, no dia 4 de julho, 

às 17 horas. Trata-se de uma mobilização nacional que deve ser articulada pelos CRPs com 

Conselhos Profissionais, Sindicatos, Coordenadores, Professores e Alunos de Cursos da área da 

saúde, Movimento Passe Livre, e outros. A ideia é relacionar o Ato Médico com as 

reivindicações no campo da saúde apresentadas pela população brasileira, buscando assim o 

esclarecimento dela sobre o ato médico e o apoio a esse pleito.  

6. Para tanto, estamos produzindo um folder, que será encaminhado em breve com a 

arte aberta, para que possam acrescentar informações sobre data e local, para divulgação. 

7. Ademais, informamos que já tivemos 31.100 envios de manifestos à presidenta 

Dilma, a partir do link: http://www2.pol.org.br/main/manifesto_veta_dilma.cfm, até o dia 1º de 

julho, às 11 horas. Considerando que existem hoje 3 milhões de profissionais e 1 milhão de 

estudantes na área da saúde, apesar de esse número já ter impressionado a assessoria da 

presidência da república, ainda temos muito a fazer.  

8. Desse modo, pedimos que continuem enviando seus manifestos eletrônicos, para darmos 

ainda mais voz ao movimento, por meio do endereço: 

http://www2.pol.org.br/main/manifesto_veta_dilma.cfm. Utilizem também a hashtag 

#VetaDilma VETA em suas redes sociais e faixas anexas, bem como o arquivo disponível no 

link http://bit.ly/11YY75B. 

9. Pedimos que nos informe, pelo endereço: roger.magalhaes@cfp.org.br , onde 

serão as mobilizações de seu estado, para divulgarmos uma agenda nacional, no sítio do CFP 

10. O CFP conta com a colaboração dessa entidade e coloca-se a disposição para 

esclarecimentos. 

 

 

  Atenciosamente, 

 

 

 

 

HUMBERTO VERONA 

Conselheiro-Presidente 
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