
BOLETIM DE ATIVIDADES FPMED/IBDM

 

DESTAQUES

Elaborado documento comparativo entre texto original e relatório da Reforma Tributária;
Realização de Audiência Pública convocada pelo Dep. Dr. Zacharias Calil (DEM-GO), membro da FPMed,
para defender a conscientização sobre as doenças valvares cardíacas;
Realização de Audiência Pública convocada pelo Presidente da FPMed, Deputado Hiran Gonçalves (PP-
RR), para debater sobre os Modelos de Contratualização na Saúde Suplementar; 
Aprovação na CCJC do PL 3914/2020. A autoria é do presidente da FPMed, Dep. Hiran Gonçalves;
Aprovado o REQ 250/2021 do Dep. Zacharias Calil - DEM (GO), para realização de Reunião de Audiência
Pública para debater a qualidade do ensino nos cursos de Medicina no Brasil;
Audiência pública realizada comandada pelo Dep. Dr. Hiran Gonçalves (PP/RR), presidente da FPMed,
para tratar da telemedicina;
Entre outros.

Monitoramento e maior aprofundamento no debate, além de sugestões para melhor adequação dos
textos das Reformas Administrativa e Tributária;
Acompanhamento e mobilização no âmbito da Comissão Especial para retomar o debate sobre
mudanças na Lei dos Planos de Saúde.
Instalação da subcomissão do GT do SUS;
Acompanhamento das sessões da CPI da Pandemia e monitoramento do retorno das comissões do
Senado;
Mobilização dos debates para as AudiênciasPúblicas que irão debater a qualidade do ensino nos cursos
de Medicina no Brasil (Revalida Velado);
Entre outros.

J U L H O  |  2 0 2 1

PRÓXIMAS DEMANDAS | ASSUNTOS

LINKS PARA DOCUMENTOS NÚMEROS E AÇÕES

Comparativo da Reforma Tributária;

Projetos Monitorados no mês de julho;

Relatório de conquistas da FPMed (leis
aprovadas) desde o início de 2019.

Apresentação - Prestação de Contas (Julho)

(CLIQUE NO TÓPICO PARA ABRIR)

61 Projetos Monitorados ao Longo do Mês;
81 Requerimentos Monitorados Nas Comissões De
Interesse;
Mobilização de assessores e parlamentares por
WhatsApp;
Mobilização, compartilhamento das pautas e de
resumos executivos com assessores;
Compartilhamento de Agendas e Pautas por
WhatsApp;
Elaboração de relatórios de atividades semanais;

https://drive.google.com/file/d/1NSZHFqQUbMxi29C3X7pEHK1igp5nXOh7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PqUv8uBidXDV7simWesgZFE_ZHdz_vpz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MgFQYoxcUccz2hXZjNOkxMp5c9mt0WqJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18oR79may37EnazdCnzZmkK9iN5Fbi3ka/view?usp=sharing


Reunião de alinhamento na terça, dia 06/07 para definir as principais ações da semana;

Os deputados federais e membros da FPMed, Dra. Soraya Manato (PSL/ES) e Dr. Hiran Gonçalves

(PP/RR), foram eleitos presidente e relator, respectivamente, da Comissão Especial dos Planos

de Saúde, instalada na terça-feira;

Reunião com consultores para definir de maneira mais objetiva os temas mais prioritários a

serem tratados nas próximas sessões da Comissão.

Acompanhamento das reuniões da CPI da pandemia;

Acompanhamento das comissões temáticas, especialmente das deliberações da Comissão de

Seguridade Social e Família;

Aprovado o REQ 250/2021 do Dep. Zacharias Calil - DEM (GO), para realização de Reunião de

Audiência Pública para debater a qualidade do ensino nos cursos de Medicina no Brasil.

Apoio e acompanhamento reunião online do CFM com parlamentares sobre telemedicina na

quinta-feira;

Apoio e acompanhamento da audiência pública realizada na quinta-feira as 14h na CSSF,

comandada pelo Dep.Dr. Hiran Gonçalves (PP/RR), presidente da FPMed, para tratar da

telemedicina.

AÇÕES GERAIS:

ANÁLISE POLÍTICA

DIÁRIO OFICIAL

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

TRAMITAÇÕES

Link para Resultados:  https://bit.ly/34sSaXu

MATÉRIAS NOVAS RESULTADOS DA SEMANA

Acesse o link abaixo para conhecer as novas

proposições legislativas de interesse:

  https://bit.ly/34sSaXu

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
05/07 a 09/07

Destaque para a semana da CPI e a abertura

de inquérito contra o presidente Bolsonaro.

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

https://drive.google.com/drive/folders/1hHT9V6TkXjjhXz-w1X9iTXz-BxuBdvom?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a0nqZhLhKNQjT2u5xAh_ws7Xfh80Znbo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S0wa_nE3SGPM3dSeOEx1gJ5h3qsCsbSS?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EcbVOE99Lq9TNatzV0MvULAQwkWc-ulI/view?usp=sharing
https://bit.ly/3wtoaGv


Reunião de alinhamento na terça, dia 13/07 para definir as principais ações da semana;

Realização de Audiência Pública convocada pelo Dep. Dr. Zacharias Calil (DEM-GO), membro da

FPMed, para defender a conscientização sobre as doenças valvares cardíacas;

Acompanhamento das reuniões da CPI da pandemia;

Realização da 5ª reunião do GT do SUS na terça-feira, 13/07, com a condução do Dr. Lincoln

Lopes Ferreira (Presidente CONFEMEL) e coordenação do Dr. Antonio Jorge;

Acompanhamento das comissões temáticas, especialmente das deliberações da Comissão de

Seguridade Social e Família. A sessão da CSSF desta semana contou com a presença do ministro

da saúde, Marcelo Queiroga, para responder requerimentos dos parlamentares quanto ao

combate à pandemia;

Aprovação na CCJC do PL 3914/2020. A autoria é do presidente da FPMed, deputado federal Dr.

Hiran Gonçalves (Progressistas-RR). O projeto estabelece a assiduidade no pagamento dos

médicos peritos da Justiça Federal, com remuneração justa e pontual;

Na CCTCI tivemos a apresentação de parecer favorável do PL 4060/2020 pelo relator Paulo

Eduardo Martins (PSC-PR), que cria um programa de estímulo, com recursos privados, para

pesquisas científicas e tecnológicas voltadas para o Sistema Único de Saúde (SUS). A FPMed é

favorável ao projeto.

AÇÕES GERAIS:

ANÁLISE POLÍTICA

DIÁRIO OFICIAL

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

TRAMITAÇÕES

Link para Resultados:  https://bit.ly/34sSaXu

MATÉRIAS NOVAS RESULTADOS DA SEMANA

Acesse o link abaixo para conhecer as novas

proposições legislativas de interesse:

  https://bit.ly/34sSaXu

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
12/07 a 16/07

Destaque para o relatório da reforma do

imposto de renda e a semana da CPI.

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

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2258555
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2259294
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2045771
https://drive.google.com/drive/folders/1InwHr8QybKx00obyAids8oRSE0vvqKcH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LgTkIZTN5RVt-iUh_j8g3kkclYZsDHpE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FE9PCNSY730-rDCTSGspMjooA20wcD9d?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OXeZuwy_LcnVVbDjY6KTNyGDzzoe8g-1/view?usp=sharing
https://bit.ly/3rgYtIk


Reunião de alinhamento na terça, dia 13/07 para definir as principais ações da semana;

Elaborado comparativo entre o texto original e o relatório preliminar do PL 2337/2021, que trata

da Reforma do Imposto de Renda;

Elaboração de material com projetos aprovados desde a criação da Frente e relatório de

monitoramento dos projetos e trabalhos do último mês;

Monitoramento dos Diários Oficiais e agendas durante o recesso parlamentar.

AÇÕES GERAIS:

ANÁLISE POLÍTICA

DIÁRIO OFICIAL

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

TRAMITAÇÕES

N/A

MATÉRIAS NOVAS RESULTADOS DA SEMANA

Acesse o link abaixo para conhecer as novas

proposições legislativas de interesse:

  https://bit.ly/34sSaXu

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
19/07 a 23/07

Destaque para os embates do presidente

Bolsonaro com a questão do voto impresso.

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

https://drive.google.com/file/d/1NSZHFqQUbMxi29C3X7pEHK1igp5nXOh7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Uh_JEp3iC4RpRtBTyiFCFaIdF1gVehMJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JlsNw4_e-_q-NRV-tMUu5dDDI8lumcmh?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ru3zn7hbjM0wjwndmG-6oroAHt54HwsZ/view?usp=sharing
https://bit.ly/3kKxYcK


Reunião de alinhamento na terça, dia 27/07 para definir as principais ações da semana;

Reunião mensal de Prestação de Contas do IBDM e da Assessoria Parlamentar (clique

aqui para acessar o link da apresentação da assessoria). Foi tratada a seguinte pauta:

Proposições monitoradas no mês de julho;

Andamentos GT do SUS;

Conquistas da FPMed;

Próximos projetos e pautas.

Monitoramento dos Diários Oficiais e matérias novas protocoladas durante o recesso

parlamentar.

AÇÕES GERAIS:

ANÁLISE POLÍTICA

DIÁRIO OFICIAL

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

TRAMITAÇÕES

MATÉRIAS NOVAS RESULTADOS DA SEMANA

Acesse o link abaixo para conhecer as novas

proposições legislativas de interesse:

  https://bit.ly/34sSaXu

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
26/07 a 30/07

Destaque para a indicação de Ciro Nogueira

para assumir a Casa Civil.

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

RECESSO 

PARLAMENTAR

RECESSO 

PARLAMENTAR

https://drive.google.com/file/d/18oR79may37EnazdCnzZmkK9iN5Fbi3ka/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VR81oKuVzVjweJtUw8NBkoM60sO0LdX7?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1icsYVhhr4ffmTWvxiohcLxR_kZ2tXvCG/view?usp=sharing
https://bit.ly/3ygmhOZ

