JUNHO | 2021

BOLETIM DE ATIVIDADES FPMED/IBDM
DESTAQUES
Realização do Almoço Mensal entre entidades e parlamentares:
Subcomissão Comissão GT SUS;
Proposta Projeto de Lei (Associação dos Estudantes de Medicina no Brasil).
Acompanhamento das sessões plenárias da CPI da Pandemia da COVID-19. (Senado Federal);
Realização de Encontro com o Ministro Marcelo Queiroga em apoio as pautas da Frente Parlamentar da
Medicina;
O plenário da Câmara aprovou o PL 1136/2019 que cria o Dia Nacional de Conscientização sobre as
Doenças Cardiovasculares na Mulher, a ser celebrado em 14 de maio. A iniciativa partiu da SBHCI;
Aprovado parecer do PL 399/2015 para viabilizar a comercialização de medicamentos que contenham
extratos, substratos ou partes da planta Cannabis sativa em sua formulação. Foi apresentado um
recurso.

PRÓXIMAS DEMANDAS | ASSUNTOS
PL 1083/2021- que altera a Consolidação das Leis do Trabalho para acabar com a obrigatoriedade de
exames médicos periódicos, demissionais e admissionais.
De autoria do dep. Kim Kataguiri (DEM-SP), a FPMed é contrária!
Instalação da subcomissão do GT do SUS;
Audiência pública para debater sobre modelos de contratualização na saúde suplementar;
Proposição de requerimento de audiência pública para debater o tema dos estudantes e o revalida
velado.

OUTROS ASSUNTOS
Grupo de Trabalho do SUS;
Reunião sobre financiamento
coordenada pelo Dr. Antônio Jorge.
Reunião com Deputados Hiran e
Luisinho para tratar de projetos que
precisam de encaminhamento como o
GT do SUS, Saúde Suplementar e
outros.

NÚMEROS
3.031 proposições monitoradas;
4 pautas comentadas da Comissão de
Seguridade Social e Famáilia (CSSF)
4 pautas comentadas da Comissão Trabalho,
de Administração e Serviço Público (CTASP);
Mobilização de parlamentares por
Whatsapp;
Mobilização, compartilhamento das pautas e
de resumos executivos com assessores;

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
31/05 a 04/06

AÇÕES GERAIS:
Reunião de alinhamento dos trabalhos na segunda-feira, dia 31/05;
Entregamos o Boletim de atividades do mês de maio;
Acompanhamento das deliberações da Comissão de Seguridade Social e Família;
Acompanhamento dos depoimentos da CPI da Pandemia.

MATÉRIAS NOVAS
DESTAQUES
PL
1904/2021Relaciona
categorias
profissionais para fins de atuação do
Conselho Nacional de Saúde.

PL 2024/2021 - Dispõe sobre a alteração da
Lei 8.142 de 1990, que trata de repasses
pelo SUS, modificando a redação do caput
do artigo 3º.

RESULTADOS DA SEMANA
VET 8/2021 - Veto Parcial - "Autoriza o
Poder Executivo federal a aderir ao
Instrumento de Acesso Global de Vacinas
Covid-19 (Covax Facility) e estabelece
diretrizes para a imunização da população".
Resultado: Mantido na Câmara dos
Deputados.
Outros Resultados: https://bit.ly/3vvxAla

ANÁLISE POLÍTICA
Destaque para os protestos contra o governo
e a nova modalidade de leilão de energia.

Outras Matérias: https://bit.ly/2Tl6gaR

TRAMITAÇÕES
Tramitações da Semana: https://bit.ly/3fsmSGk

Análise Completa: https://bit.ly/3wKJs2K

DIÁRIO OFICIAL
DOU's da Semana: https://bit.ly/3fy9I9N

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
07/06 a 11/06

AÇÕES GERAIS:
Reunião de alinhamento dos trabalhos na terça-feira, dia 08/06;
Realização do almoço mensal da Frente Parlamentar Mista da Medicina, com a participação de
parlamentares e das entidades. Na reunião foram abordados os seguintes temas:
Criação da Subcomissão do GT SUS;
Proposta Projeto de Lei (Associação dos Estudantes de Medicina no Brasil);
Assuntos Diversos.
Estamos agendando reunião com o Dep. Luizinho, presidente da CSSF e o Dep. Hiran para
darmos andamento na criação da comissão do GT do SUS;
Acompanhamento da reunião da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, para
tratar de temas da comunidade acadêmica, com a presença da Dra. Mayra Pinheiro;
Acompanhamento das deliberações da Comissão de Seguridade Social e Família;
Acompanhamento dos depoimentos da CPI da Pandemia;
Reunião com o Dr. Antonio Jorge na sexta, 11/06, para definir estratégias para reunião com os
parlamentares Hiran e Luizinho na terça-feira, 15/06. O foco definido será a discussão sobre a
integralidade do SUS e a apresentação de nomes para compor audiências públicas de debates.

MATÉRIAS NOVAS

RESULTADOS DA SEMANA
Link para Resultados: https://bit.ly/34sSaXu

Acesse o link abaixo para conhecer as novas
proposições legislativas de interesse:

https://bit.ly/34sSaXu

ANÁLISE POLÍTICA
Destaque para a possível aliança entre MDB e
PSL para as eleições de 2022.
Análise Completa: https://bit.ly/3zf3qVr

TRAMITAÇÕES
Tramitações da Semana: https://bit.ly/3fsmSGk

DIÁRIO OFICIAL
DOU's da Semana: https://bit.ly/3fy9I9N

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
14/06 a 18/06

AÇÕES GERAIS:
Realização de encontro das entidades com o Ministro Marcelo Queiroga na segunda, 14/06, para
tratar de pautas em defesa dos médicos;
Reunião na terça, 15/06, com os deputados Hiran e Luisinho. Foram abordados os seguintes
temas:
Instalação da subcomissão do GT do SUS. O Dep. Luisinho se comprometeu a apoiar o
andamento da subcomissão, relatando que já existe pedido semelhante na CSSF;
Definido que será realizado encontro com a ANS para tratar do tema da saúde suplementar;
O Dep. Luisinho atendeu pedido de distribuição de relatoria do PL 1035/2020 para Dep.
Carmen Zanotto;
Foi tratado ainda sobre o projeto dos estudantes de medicina sobre a porcentagem do curso
que precisa ser realizada nas instituições brasileiras.
Na terça a noite ocorreu a 4ª reunião do GT do SUS, com a apresentação do Dr. Antonio Jorge e
participação das entidades. O foco foi o debate sobre o financiamento do Sistema Único de
Saúde e os caminhos e estratégias que devem ser adotados pela subcomissão;
Acompanhamento das deliberações da Comissão de Seguridade Social e Família;
Acompanhamento dos depoimentos da CPI da Pandemia;

MATÉRIAS NOVAS

RESULTADOS DA SEMANA
Link para Resultados: https://bit.ly/34sSaXu

Acesse o link abaixo para conhecer as novas
proposições legislativas de interesse:

https://bit.ly/34sSaXu

ANÁLISE POLÍTICA
Destaque para autorização de nova operação
da polícia federal contra crimes ambientais.
Análise Completa: https://bit.ly/2TNJzww

TRAMITAÇÕES
Tramitações da Semana: https://bit.ly/3fsmSGk

DIÁRIO OFICIAL
DOU's da Semana: https://bit.ly/3fy9I9N

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
21/06 a 25/06

AÇÕES GERAIS:
Reunião de alinhamento na terça, dia 22/06 para definir as principais ações da semana;
Reunião com a Entidade representante dos Estudantes e o IBDM para tratar do projeto do
percentual de curso que tem que ser feito no Brasil.
Ficou definido que os estudantes irão indicar nomes para apresentarmos um requerimento
de audiência pública para iniciarmos os debates sobre o tema na CSSF;
Também foi mencionado os ajustes no percentual de 75% para 50% do curso feito no Brasil,
pois os parlamentares já deram a entender que assim o tema se torna mais palatável para a
sociedade.
Acompanhamento das deliberações na Comissão de Seguridade Social e no Plenário, orientando
a Frente para as votações;
Acompanhamento das reuniões da CPI da Pandemia.

MATÉRIAS NOVAS

RESULTADOS DA SEMANA
Link para Resultados: https://bit.ly/34sSaXu

Acesse o link abaixo para conhecer as novas
proposições legislativas de interesse:

https://bit.ly/34sSaXu

ANÁLISE POLÍTICA
Destaque para o plano do Ministério da Saúde
para vetar o uso da vacina Coronavac.
Análise Completa: https://bit.ly/3da4X5V

TRAMITAÇÕES
Tramitações da Semana: https://bit.ly/3fsmSGk

DIÁRIO OFICIAL
DOU's da Semana: https://bit.ly/3fy9I9N

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
28/06 a 02/07

AÇÕES GERAIS:
Reunião de alinhamento na terça, dia 29/06 para definir as principais ações da semana;
Reunião de prestação de contas do IBDM com as entidades na quarta, 30/06:
Apresentadas as principais ações do mês de junho;
Apresentadas as principais reuniões e encontros promovidos pela entidade;
Apresentadas as principais propostas a serem trabalhadas no próximo mês.
Acompanhamento das reuniões da CPI da pandemia;
Acompanhamento das comissões temáticas, especialmente das deliberações da Comissão de
Seguridade Social e Família;
Apoio e acompanhamento da audiência realizada a requerimento do Presidente Hiran na quinta,
01/07, que se propôs a debater sobre modelos de contratualização na saúde suplementar;

MATÉRIAS NOVAS

RESULTADOS DA SEMANA
Link para Resultados: https://bit.ly/34sSaXu

Acesse o link abaixo para conhecer as novas
proposições legislativas de interesse:

https://bit.ly/34sSaXu

ANÁLISE POLÍTICA
Destaque para os depoimentos da CPI da
pandemia e as acusações do Covaxingate.
Análise Completa: https://bit.ly/3xdVQJ8

TRAMITAÇÕES
Tramitações da Semana: https://bit.ly/3fsmSGk

DIÁRIO OFICIAL
DOU's da Semana: https://bit.ly/3fy9I9N

