
BOLETIM DE ATIVIDADES FPMED/IBDM

 

DESTAQUES

Aprovado o REQ 301/2021 da Dep. Carmen Zanotto que requer a realização de Audiência Pública para debater sobre os
cursos de graduação na área da Saúde, na modalidade Educação à Distância (EaD).
PL 2394/2020 – Designado o Dep. Hiran Gonçalves como Relator. Autor: Dep. Adriana Ventura - Autoriza, aos
profissionais da área da saúde, o exercício da profissão à distância por meio de tecnologias, na forma que especifica.
Elaboração do Relatório de Votação da Reforma do Imposto de Renda – PL 2337/2021.
Aprovado o REQ 306/2021 CSSF do Dep. Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr que requer realização de Audiência Pública em
homenagem ao Dia do Ortopedista. 
PL 3914/2020 – que dispõe sobre pagamento de honorários periciais – Dep. Hiran Gonçalves - Apresentaram algumas
emendas ao projeto, mas o relator (Senador Luiz Carlos Heinze) já alinhou com o presidente da Entidade que vai dar
parecer pela rejeição das emendas e deixar o texto como veio da Câmara.

Monitoramento dos andamentos da PEC 32/2020 – Reforma Administrativa e os seus impactos para a
área de saúde;
Monitoramento do PL 504/2021 que "cria a Política Nacional de Residência em Área Profissional da
Saúde“;
Monitoramento da tramitação do PL 3914/2021 e 9001/2017 no Senado Federal;
Novos andamentos para a instalação da subcomissão do GT do SUS;
Acompanhamento e mobilização no âmbito da Comissão Especial para retomar o debate sobre
mudanças na Lei dos Planos de Saúde.
Acompanhamento das sessões da CPI da Pandemia e monitoramento do retorno das comissões do
Senado, especialmente a CAS;
Eleições 2022;

S E T E M B R O |  2 0 2 1

PRÓXIMAS DEMANDAS | ASSUNTOS

LINKS PARA DOCUMENTOS NÚMEROS E AÇÕES

Relatório de Votação da Reforma do Imposto
de Renda;

Gravação da Reunião de Prestação de
Contas;

Apresentação - Prestação de Contas
(Setembro)

(CLIQUE NO TÓPICO PARA ABRIR)

103 Projetos Monitorados ao Longo do Mês;
89 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/1zVc7iwmTmctiId0N5Dqza0Wg27SZodK4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O-NLlONEvwUB7JKddq5l7RHvkpAQUqb5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wc31ENAENGlvzzO6p2mcpHUw9beqyNtt/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/14AFnCCIGBXKSAIau04rGmql2YtZXLqly/edit?usp=sharing&ouid=105616992818413473714&rtpof=true&sd=true


Acompanhamento das pautas e projetos de interesse deliberados no plenário e no âmbito das

comissões, especialmente na CSSF;

Acompanhamento da COMISSÃO EXTERNA DE ENFRENTAMENTO À COVID_19; que debateu

acerca da indenização para profissionais de saúde incapacitados pela COVID-19;

Monitoramento da repercussão das manifestaçoes de 7 de setembro e da pauta do plenario da

Camara e do Senado.

AÇÕES GERAIS:

ANÁLISE POLÍTICA

DIÁRIO OFICIALTRAMITAÇÕES

MATÉRIAS NOVAS RESULTADOS DA SEMANA

Acesse o link abaixo para conhecer as novas

proposições legislativas de interesse:

  https://bit.ly/34sSaXu

Tramitações da Semana: https://bit.ly/3uE2Zkd

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

DOU's da Semana: https://bit.ly/3u1iqm9

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
06/09 a 10/09

Destaque para a repercussão das

manifestações de 7 de setembro.

Análise Completa: https://bit.ly/3A86t1y

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/63039
https://drive.google.com/drive/folders/1pEZ4WlLqv0RgQvn2d-73sCpBZmf-MgDC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GmNzdD4O9ZszJEGJVTj2sPEiebzxYF16?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16U5gK2V7WKfTBI79yjl56e32LKFPfbaP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QEv15GqdPz3GlAND6xk4Th28DWpoWsWv?usp=sharing
https://bit.ly/3A86t1y


Acompanhamento das pautas e projetos de interesse deliberados no plenário da Câmara e do

Senado e no âmbito das comissões, especialmente na CSSF e na CAS;

Orientamos pela REJEIÇÃO das Emendas apresentadas e FAVORÁVEL ao PARECER do Relator

do PL 3914/2020 que dispõe sobre o pagamento de honorários periciais. O projeto teve

requerimento aprovado para realização de debates temáticos.

Aprovado o Parecer do PL 9001/2017 que "autoriza a prescrição da ozonioterapia em todo o

território nacional". O projeto segue agora para a apreciação da CCJC, onde podemos mobilizar

junto Dep. Hiran Gonçalves (que também é membro titular desta comissão), a solicitação da

relatoria do projeto. Todavia, na CCJC não é apreciado o mérito da matéria. Posteriormente, a

estratégia mais adequada é fazer mobilizações sobre o tema no Senado para tentar reverter este

resultado.

Apresentado o Parecer pela Aprovação do PL 2130/2020 que dispõe sobre o repouso dos

profissionais de saúde. O Parecer da Relatora, Dep. Carmen Zanotto (CIDADANIA-SC), foi pela

aprovação, com substitutivo.

Monitoramento da apresentação do relatório da reforma administrativa. O relator informou que

apresentará um novo texto.

AÇÕES GERAIS:

ANÁLISE POLÍTICA

DIÁRIO OFICIALTRAMITAÇÕES

MATÉRIAS NOVAS RESULTADOS DA SEMANA

Acesse o link abaixo para conhecer as novas

proposições legislativas de interesse:

  https://bit.ly/34sSaXu

Tramitações da Semana: https://bit.ly/3uE2Zkd

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

DOU's da Semana: https://bit.ly/3u1iqm9

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
13/09 a 17/09

Destaque para as repercussões das

manifestações contra o governo federal.

Análise Completa: https://bit.ly/3A77x63

https://drive.google.com/drive/folders/1a56m0Wh2L1Fm8d4rOJvQpwfB1LUY-JUz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11BuxGDeP32tRuSwKz6H4yWFDOTn5BW-w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MCjlPL7-fnFI4fUTnOxDjdu4bGdO-LhN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QEv15GqdPz3GlAND6xk4Th28DWpoWsWv?usp=sharing
https://bit.ly/3A77x63


Acompanhamento das pautas e projetos de interesse deliberados no plenário da Câmara e do

Senado e no âmbito das comissões, especialmente na CSSF e na CAS;

Monitoramento da apresentação do relatório da reforma administrativa. O texto foi aprovado na

comissão especial e agora segue para apreciação do Plenário; 

Realização da reunião da FPMED com o CADE e a ANS, na terça-feira, 21/09, para tratar da pauta:

Relação de mercado entre os profissionais prestadores de serviço e as operadoras se plano de

saúde.

A reunião foi regida pelo Deputado Federal Hiran Gonçalves (PP/RR), presidente da FPMED,

com a presença de parlamentares e das Entidades Médicas.

Elaborado Relatório referente a Audiência Pública do dia 22/09 da Comissão Especial para

debater o PL 7419/2021 sobre os Planos de Saúde. (clique aqui para acessar o relatório)

Elaborado Resumo Executivo do PL 2803/2019 que dispõe sobre o valor da bolsa do médico

residente (clique aqui para acessar o resumo)

AÇÕES GERAIS:

ANÁLISE POLÍTICA

DIÁRIO OFICIALTRAMITAÇÕES

MATÉRIAS NOVAS RESULTADOS DA SEMANA

Acesse o link abaixo para conhecer as novas

proposições legislativas de interesse:

  https://bit.ly/34sSaXu

Tramitações da Semana: https://bit.ly/3uE2Zkd

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

DOU's da Semana: https://bit.ly/3u1iqm9

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
20/09 a 24/09

Destaque para a pesquisa Datafolha para

disputa presidencial das Eleições de 2022.

Análise Completa: https://bit.ly/3lT7Yej

https://drive.google.com/file/d/15OnAbaj_ez1V0DxOXSgZp8I3B2rjhUe7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14zuevsSDRjipRpUdwiSL542qIAB1VJhA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VRhDATtN_EjycGYdXQswCBoA5RqtJY-X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zZZl1e1zebo39EbIoUDURtSix74b6_j9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Owe-YaHQG2QXYy9lDbyuotx4njLMGi82?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QEv15GqdPz3GlAND6xk4Th28DWpoWsWv?usp=sharing
https://bit.ly/3lT7Yej


Acompanhamento das pautas e projetos de interesse deliberados no plenário da Câmara e do

Senado e no âmbito das comissões, especialmente na CSSF e na CAS;

Monitoramento da tramitação da reforma administrativa;

Protocolamos dia 29/09 dois ofícios para pedir urgência na aprovação de crédito suplementar para

a produção dos radiofarmacos. Um ofício para o Pres. do CN e outro para o Líder do Governo no CN

(que já é relator da matéria).

Realização da reunião da FPMED com o CADE e a ANS, na terça-feira, 21/09, para tratar da pauta:

Relação de mercado entre os profissionais prestadores de serviço e as operadoras se plano de

saúde.

A reunião foi regida pelo Deputado Federal Hiran Gonçalves (PP/RR), presidente da FPMED, com

a presença de parlamentares e das Entidades Médicas.

Orientação pela derrubada de vetos na sessão do Congresso Nacional de 27/09/2021:

N° 18 de 2021 (Programa Pro Leitos): PL de autoria do Luizinho e relatado pelo Hiran. O governo

vetou vários trechos; (FOI MANTIDO)

N° 41 de 2021 (Antineoplasicos domiciliares orais): Vetado na íntegra. PL aprovado por ampla

maioria no congresso. (ADIADA A DELIBERAÇÃO PARA 18/10)

AÇÕES GERAIS:

ANÁLISE POLÍTICA

DIÁRIO OFICIALTRAMITAÇÕES

MATÉRIAS NOVAS RESULTADOS DA SEMANA

Acesse o link abaixo para conhecer as novas

proposições legislativas de interesse:

  https://bit.ly/34sSaXu

Tramitações da Semana: https://bit.ly/3uE2Zkd

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

DOU's da Semana: https://bit.ly/3u1iqm9

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
27/09 a 01/10

Destaque para deliberação de vetos no

Congresso e as novas da CPI da Pandemia.

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

https://drive.google.com/drive/folders/1xtXn9z0tPxxZGWQcp-A-vcyw46JrJxFv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h_NNkKBYVNm9y_xe1BGwCTp5rodINQ-R?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12MD1FdNCHgwOwhYMVD3oZMHv5xyKyOb_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QEv15GqdPz3GlAND6xk4Th28DWpoWsWv?usp=sharing
https://bit.ly/3ipmidE

