
BOLETIM DE ATIVIDADES FPMED/IBDM

 

DESTAQUES

Pagamento de honorários periciais;
PL 3914/2020
Atuação na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) e articulação no Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ).

Projetos de lei sobre piso salarial para os médicos;
PL 765/2015 - autoria Benjamin Maranhão(SD/PB);
Articulação com o Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr (PP/RJ) para novo relator e construção do relatório junto à
FENAM. » Dep. Hiran Gonçalves (PP/RR).
Acompanhamento das sessões plenárias da CPI da Pandemia da COVID-19. (Senado Federal);

Elaboração de carta de apoio do movimento médico à Dra. Mayra Pinheiro (SGTES/MS).
Estruturação das reuniões da FPMed.

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!
PL 1478/2021 – que altera a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, para submeter os medicamentos
contendo substâncias com ação vasoconstritora de uso nasal ao regime de controle sanitário especial.

De autoria do Dr. Zacharias Calil (DEM-GO), além das Estratégias para definição de relatoria na Comissão
de Seguridade Social e Família (CSSF) a FPMed vai trabalhar para aprovação da matéria!

Autonomia Médica;
Carreira de Estado;
Atualização da SIGTAP;
Projeto de Lei 7419/2006 – Novo marco legal dos planos e seguros privados de assistência à saúde.

Recente recriação da Comissão Especial destinada a criação de um novo marco legal para o setor de
planos de saúde.

M A I O  |  2 0 2 1

PRÓXIMAS DEMANDAS | ASSUNTOS

OUTROS ASSUNTOS NÚMEROS

Grupo de Trabalho do SUS;
Reunião sobre integralidade coordenada
pelo Dr. Antônio Jorge;
Plano de trabalho de subcomissão e
modelo de requerimento.

2.848 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);
4 resumos executivos de projetos de lei 
Mobilização de parlamentares por
Whatsapp;
Mobilização, compartilhamento das pautas
e de resumos executivos com assessores; 



Reunião na segunda, dia 03, para debater as pautas da semana na Comissão de Seguridade Social e no

Plenário:

Foi tratado sobre a elaboração do vídeo institucional para a defesa da medicina de qualidade.

Passamos o formato de como deve ser feito o vídeo;

Tratamos sobre a criação de um boletim mensal da FPMed com as ações da frente. Iremos apresentar

um modelo no dia 24/05;

Tratamos sobre a deliberação do GT do SUS. Estamos aguardando o Dr. Antonio Jorge encaminhar o

posicionamento sobre os subgrupos e quais devem ser os próximos passos de trabalho;

Elaboramos um modelo de planejamento  para a subcomissão da Câmara;

Acompanhamos todas as reuniões da CPI da Pandemia e da Comissão de Seguridade Social, informando

sobre os destaques pertinentes.

DESTAQUES

PL 1169/2021- Altera a Lei no 13.979, de 6

de fevereiro de 2020, para estabelecer a

regulamentação de criação do conselho

consultivo de saúde (...)

Outras Matérias: https://bit.ly/2R2OLv9

06/05 - PL 4209/2019 - Determina que, para

fins de registro, os medicamentos que

contenham insumo farmacêutico ativo

(IFA) nacional sejam enquadrados na

categoria prioritária.".

Resultado: Aprovado

Outros Resultados:  https://bit.ly/3esnueM

MATÉRIAS NOVAS RESULTADOS DA SEMANA

AÇÕES GERAIS:

TRAMITAÇÕES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
03 a 07/05

ANÁLISE POLÍTICA

DIÁRIO OFICIAL

DOU's da Semana: https://bit.ly/2PR4rRG

Destaque para as reuniões da CPI da

Pandemia com depoimentos de ex-ministros.

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

30/04 - https://bit.ly/2Rz1XYz

03/05 - https://bit.ly/33lUleI

04/05 - https://bit.ly/3h2EfPj

05/05 - https://bit.ly/3h71Qyu

06/05 - https://bit.ly/3nQLGdO

https://bit.ly/2R2OLv9
https://bit.ly/3esnueM
https://bit.ly/2PR4rRG
https://bit.ly/3eaRLOS
https://bit.ly/2Rz1XYz
https://bit.ly/33lUleI
https://bit.ly/3h2EfPj
https://bit.ly/3h71Qyu
https://bit.ly/3nQLGdO


Reunião na segunda, dia 10, para debater as pautas da semana no Congresso;

Acompanhamento da sessão da CFT e mobilização dos parlamentares que aprovaram o relatório do PL

3914/2020 que dispõe sobre honorários dos peritos médicos;

Elaboramos Resumo Executivo para o PL 3914/2020.

Acompanhamento da sessão da Comissão de Seguridade Social e Família e os projetos de interesse,

elaborando os informativos necessários;

Preparamos e entregamos uma sugestão de pauta para este mês para a frente parlamentar;

Acompanhamos todas as reuniões da CPI da Pandemia, informando sobre os destaques pertinentes.

DESTAQUES

PL 1804/2021 - Dispõe sobre o

credenciamento de profissionais médicos

especialistas e de empresas da área de

saúde para o atendimento de pacientes do

Sistema Único de Saúde (SUS) em nível

ambulatorial.

PL 1802/2021 - Dispõe sobre a prioridade na

vacinação contra Covid-19 das pessoas

submetidas à cirurgia bariátrica.

Outras Matérias: https://bit.ly/3brbicm

PL 3.914/2020 - que "altera as Leis no

13.463, de 06 de julho de 2017, e no

13.876, de 20 de setembro de 2019, para

dispor sobre o pagamento de honorários

periciais".

Resultado: Aprovado o parecer.

Outros Resultados:  https://bit.ly/3hr8cbX

MATÉRIAS NOVAS RESULTADOS DA SEMANA

AÇÕES GERAIS:

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
10 a 14/05

ANÁLISE POLÍTICA

DIÁRIO OFICIAL

DOU's da Semana: https://bit.ly/3yctFv2Tramitações da Semana: https://bit.ly/3hlSFdu

TRAMITAÇÕES

Destaque para a decisão do TRF que revogou

a prisão domiciliar de Eduardo Cunha.

Análise Completa: https://bit.ly/3hnP9PE

https://drive.google.com/file/d/11WfyyvgohQIgoIBjoMRYDAG0viaBV7Ks/view?usp=sharing
https://bit.ly/3brbicm
https://bit.ly/3hr8cbX
https://bit.ly/3yctFv2
https://bit.ly/3hlSFdu
https://bit.ly/3hnP9PE


Reunião do GT do SUS, onde auxiliaremos o IBDM para elaboração do relatório;

Contato com a assessoria do Dep. Pedro Westphalen para tratar sobre o projeto do piso salarial para

médicos - PL 765/2015;

Falar com o presidente da CSSF - Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) para indicar novo

relator;

Foi feito o levantamento de outros projetos que tratam de piso salarial para os médicos.

Participamos de reunião com a Novarts, entidade farmacêutica que pretende integrar o quadro do IBDM;

Acompanhamos as reuniões da CPI da Pandemia, informando sobre os destaques pertinentes.

DESTAQUES

PL 1902/2021 - Dispõe sobre a preparação,

prevenção e resposta às ameaças e

emergências em saúde pública e dá outras

providências.

PL 1880/2021 - Altera a Lei no 12.732, de 22

de novembro de 2012, para estabelecer a

obrigação do Sistema Único de Saúde em

oferecer os exames que especifica para

confirmação da hipótese diagnóstica de

câncer.

Outras Matérias: https://bit.ly/3vc3ToV

PL 1674/2021 – Do Senador Carlos Portinho

- que " Cria o Passaporte Nacional de

Imunização e Segurança Sanitária (PSS)".

Resultado: Retirado de pauta.

Outros Resultados:  https://bit.ly/3ub8mqu

MATÉRIAS NOVAS RESULTADOS DA SEMANA

AÇÕES GERAIS:

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
17 a 21/05

ANÁLISE POLÍTICA

DIÁRIO OFICIAL

DOU's da Semana: https://bit.ly/3fy9I9NTramitações da Semana: https://bit.ly/3hJlUXW

TRAMITAÇÕES

Destaque para a participação turbulenta de

Fabio Wajngarten na CPI da Pandemia.

Análise Completa: https://bit.ly/3v5Moqv

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1030398
https://bit.ly/3vc3ToV
https://bit.ly/3ub8mqu
https://bit.ly/3fy9I9N
https://bit.ly/3hJlUXW
https://bit.ly/3v5Moqv


Reunião de alinhamento dos trabalhos na segunda-feira, dia 24/05;

Preparamos a ata da Reuniao do GT do SUS que aconteceu semana passada;

Elaboramos o relatório de prestação de contas do mês de maio para as entidades o IBDM;

Fizemos a Reunião de prestação de contas na quinta, dia 27/05.

Elaboração e divulgação da carta de apoio a Dra. Mayra Pinheiro que testemunhou na CPI da Pandemia;

Acompanhamos as sessões da Comissão da Seguridade Social e Familia - CSSF;

Encaminhamos os projetos sem relatoria da CSSF para o Ícaro, chefe de gabinete do Dep. Luizinho (PP/RJ),

presidente da Comissão;

Sondamos o Ícaro para conversar com o Deputado sobre a relatoria do PL 478/2021. Os nomes sugeridos

pela Asssociação Brasileira de Otorrinolaringologia são os das Dep. Soraya Manato (PSL/ES) e Carmen

Zanotto (CIDADANIA/SC).

DESTAQUES

PL 1936/2021 - Esta lei estabelece

condições para contratação excepcional e

temporária de Médicos Brasileiros Formados

no exterior, que não tenham realizado o

exame de revalidação e/ou não tenham tido

aprovado o diploma de graduação obtido no

exterior no Exame Nacional de Revalidação

de Diplomas (Revalida), para atuar no

Programa Mais Médicos pelo Brasil,

enquanto perdurar a Emergência em Saúde

Pública decorrente da Pandemia.

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

PL 1208/2021 - Cria o Programa Pró-

Pesquisa-Covid-19 enquanto durar a

emergência de saúde pública decorrente

da pandemia de Covid-19.

Resultado: Não deliberado.

Outros Resultados:  https://bit.ly/3vvxAla

MATÉRIAS NOVAS RESULTADOS DA SEMANA

AÇÕES GERAIS:

ANÁLISE POLÍTICA

DIÁRIO OFICIAL

DOU's da Semana: https://bit.ly/3fy9I9NTramitações da Semana: https://bit.ly/3fsmSGk

TRAMITAÇÕES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
24 a 28/05

Destaque para o avanço do projeto de

privatização da Eletrobras.

Análise Completa: https://bit.ly/3oWwTi8

https://bit.ly/2Tl6gaR
https://bit.ly/3vvxAla
https://bit.ly/3fy9I9N
https://bit.ly/3fsmSGk
https://bit.ly/3oWwTi8

