Propostas de Gestão para o Biênio 2021-2022
Meu nome é Marcelo Marotta Araujo e sou candidato a Presidente do CBCTBMF. Este
ano completo 25 anos de formado, e minha formação e dedicação neste tempo se mistura
com as minhas atividades dentro do colégio. No início participei da organização de vários
COPAC e pude acompanhar passo a passo o seu crescimento. Na gestão do Presidente
Paulo José de Medeiros fui da Diretoria executiva no Cargo de Secretário geral. Nesta
época aprendi muito sobre o Colégio, seu estatuto, sobre a legislação da nossa
especialidade, como conduzir a assembleia e sobre os problemas e dificuldades de
membros do Brasil todo. Na gestão do Presidente Mario F. R. Gabrielli fui o coordenador
do capítulo VIII e fizemos um grande Copac em Santos e reformamos e decoramos a
sede do capítulo VIII. Fui Titular do Conselho geral em duas gestões diferentes (20052007 e 2011-2013). Todo o planejamento, propostas, ideias do Presidente devem passar
pelo Conselho geral. No biênio 2013-2015 fui membro da Comissão de Avaliação dos
residentes e organizei duas provas para obtenção do título de especialista com a
participação de alunos e professores de todo o Brasil. Por toda esta história de dedicação
ao Colégio, já tendo participado de diversos cargos e acompanhado incontáveis reuniões
de Diretoria, me sinto hoje preparado e capacitado para o cargo de Presidente.
Por isso conto com o seu apoio e seu voto!!
Segue abaixo algumas das minhas ideias e propostas:
- Irei discutir e propor um novo formato de eleição onde todos os membros, em todo o
País, terão oportunidade de votar através de uma votação on-line;
- Irei lutar para a criação de uma nova legislação (em acordo MEC e CFO) para uma
padronização dos cursos de forma que todos os alunos deverão realizar a prova para
registro de especialidade;
- Pretendo criar mecanismos para controlar os gastos nos eventos científicos. Os custos
com as atividades sociais deverá seguir um Manual (que já existe e será aprimorado) e
uma uma porcentagem máxima para estes gastos deverá ser estabelecida, inclusive, que
estes gastos só poderão ser realizados depois de provado o sucesso financeiro do evento;
- Irei trabalhar com a Câmara Técnica de CTBMF do CROSP e para ativar a Câmara
Técnica do CFO para coibir os abusos e acatar os protocolos já desenvolvidos no CRO
que serão importantes e poderão servir de base para o uso racional de OPME;
- Outra proposta é fazer com que os residentes se sintam acolhidos pelo Colégio, vou
discutir e criar meios para que a inscrição para residentes seja gratuita ou com um
desconto maior do que os praticados hoje;

- Irei criar ou melhorar o canal de relacionamento com os membros através das mídias
sociais e redes sociais.

- Irei estreitar a relação do Colégio com as Residências, Faculdades e cursos de Pósgraduação em Cirurgia.
- Irei lutar pela livre escolha dos pacientes e sem cerceamento do exercício da nossa
especialidade;
- Irei combater os abusos das operadoras de saúde. Minha proposta é criar um
departamento jurídico forte e competente;
- Na minha gestão o Colégio será de todos. Irei abrir a porta para os mais jovens e para o
membro que tenha vontade e disposição de trabalhar pela nossa especialidade;
- Irei criar ferramentas no estatuto para coibir que o colégio seja de um determinado
grupo de pessoas e também para impedir que o Colégio seja usado para auto promoção
ou como trampolim para benefícios privados.
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