
BOLETIM DE ATIVIDADES FPMED/IBDM

 

DESTAQUES

Aprovação do REQUERIMENTO No 354/2021 –  Autor: Dr. Frederico - que "requer seja criada Subcomissão Especial,

no âmbito desta Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), para discutir “A modernização e o

aperfeiçoamento da legislação aplicável ao Sistema Único de Saúde – SUS”". → GT DO SUS!

Monitoramento do julgamento da ADPF no STF que permite aos optometristas realizar exames e outras consultas

inerentes a oftalmologia.

Diante disso o presidente da FPE, Dep. Hiran Gonçalves, já apresentou o PL 3703/2021 que combate esta decisão.

Sessão Conjunta do Congresso Nacional para comemorar o Dia do Médico.

Monitoramento e maior aprofundamento no debate da Reforma Tributária, especialmente da PEC 110
que começou a avançar no Senado;
Monitoramento de novos projetos inerentes a área da medicina e a atuação dos profissionais médicos;
Acompanhamento e mobilização no âmbito da Comissão Especial para retomar o debate sobre
mudanças na Lei dos Planos de Saúde.
Instalação da Sub-comissão do GT do SUS;
Análise do relatório da CPI da Pandemia e os reflexos na atuação dos profissionais da medicina;
Mobilização dos debates para as AudiênciasPúblicas agendadas no âmbito da Comissão de Seguridade
Social e Família;
Monitoramento de pré-candidaturas para as Eleições 2022;

O U T U B R O |  2 0 2 1

PRÓXIMAS DEMANDAS | ASSUNTOS

LINKS PARA DOCUMENTOS NÚMEROS E AÇÕES

Gravação da Reunião de Prestação de Contas
de outubro;

Apresentação - Prestação de Contas
(Outubro)

Planilha de Monitoramento de Projetos.

(CLIQUE NO TÓPICO PARA ABRIR)

64 Projetos Monitorados ao Longo do Mês;
47 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/16Sd3KrI873YkpvljSM9qI3x-nKvIohlb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Sd3KrI873YkpvljSM9qI3x-nKvIohlb/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1fN5p4WABDIO543MnYpAbtqzh8n_0IPKd/edit?usp=sharing&ouid=105616992818413473714&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JCAvHWg_dF8Y-i0_X2guIEomvDYvDAQf/edit?usp=sharing&ouid=105616992818413473714&rtpof=true&sd=true


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;

Realização da Reunião com o INEP na terça, 05/10, para tratar do Revalida e Moratória das Escolas

Médicas. A reunião foi conduzida pelo presidente da FPMed, Hiran Gonçalves e contou com a

participação de parlamentares e entidades;

Aprovação de requerimentos de interesse:

REQUERIMENTO No 351/2021 – Aprovado. Autor: Dr. Zacharias Calil - requer a realização de

Reunião de Audiência Pública para lançamento do Projeto Outubrinho Rosa, promovido pela

Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica – CIPE";

REQUERIMENTO No 352/2021* – Aprovado. Autor: Dr. Zacharias Calil - requer a realização de

Reunião de Audiência Pública para lançamento do Projeto Novembrinho Azul, promovido pela

Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica – CIPE"_

REQUERIMENTO No 354/2021 – Aprovado. Autor: Dr. Frederico - que "requer seja criada

Subcomissão Especial, no âmbito desta Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), para

discutir “A modernização e o aperfeiçoamento da legislação aplicável ao Sistema Único de

Saúde – SUS”". → GT DO SUS!

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
04/10 a 08/10

Destaque para os primeiros movimentos da

disputa eleitoral de 2022.

Análise Completa: https://bit.ly/3Bomr8r

Não houve publicação de interesse.

https://drive.google.com/drive/folders/15aBnyzoPVQ2JW4bNI6OB6o_nyM5l1tRR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r-rgpKwbV1TWBAZVp6tpfijYxYVB5dDz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S4fThklHJO6l0Zr4hLJApOWnFXjvbWGS?usp=sharing
https://bit.ly/3Bomr8r


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;

Acompanhamento das publicações do Diário Oficial da União;

Monitoramento de audiências públicas voltadas para a área médica e da saúde.

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

Não houve publicação de interesse.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
11/10 a 15/10

N/A

https://drive.google.com/drive/folders/1G1HRevf7qx8mhFqqpvQK7tUufIMt5x6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cHpCnZizm60mbZ8ZYz6tXdZ7DAYuBjqF?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19rmlMib_fgwrinFkYhuDqNy9K25wXXtn/view?usp=sharing


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;

Acompanhamento das publicações do Diário Oficial da União;

Monitoramento de audiências públicas voltadas para a área médica e da saúde;

Monitoramento do julgamento da ADPF no STF que permite aos optometristas realizar

exames e outras consultas inerentes a oftalmologia.

O julgamento já teve votação suficiente para ser favorável aos optometristas;

Diante disso o presidente da FPE, Dep. Hiran Gonçalves, já apresentou o PL 3703/2021

que combate esta decisão, dispondo sobre o exercício da Medicina, para modificar as

atividades privativas de médico, elencando a realização de exame oftalmológico, a

formulação do respectivo diagnóstico, a indicação terapêutica e a prescrição de

órteses e próteses oftalmológicas.

O projeto foi apresentado dia 21/10 e vamos atuar para acelerar sua tramitação.

Agendada a reunião mensal de prestação de contas para dia 28/10 as 19h.

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

Não houve publicação de interesse.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
18/10 a 22/10

Destaque para as ações pedindo a cassação

da Chapa eleitoral de Bolsonaro-Mourão.

Análise Completa: https://bit.ly/3C5QLFp

 

https://drive.google.com/drive/folders/1WugUAlv9-ZouGEZWkkUtDpowxxoJe3Iv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IxdjF_86EN2kPc5nuC3vF6aSpYYdMEd2?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VrTRA7Lw-50vp3k1Ek53vrQ4JhAsKkX2/view?usp=sharing
https://bit.ly/3C5QLFp


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;

Acompanhamento das publicações do Diário Oficial da União;

Monitoramento de audiências públicas voltadas para a área médica e da saúde;

Realização da audiência pública (28/10) do Outubrinho Rosa e Novembrinho Azul, de

requerimento do Dep. Zacharias Calil. 

Aprovação do PL 5114/2019 no Senado, de autoria do Dep. Zacharias Calil que institui

o Dia Nacional da Criança Traqueostomizada.

GT DO SUS - Inicialmente a subcomissão seria instalada esta semana, mas devido a um

conflito de agenda do Dep. Dr. Frederico e outros membros, essa data será ainda

definida posteriormente.

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

Não houve publicação de interesse.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
25/10 a 29/10

Destaque para a apresentação do relatório

final da CPI da Pandemia no Senado.

Análise Completa: https://bit.ly/3Ehtq4i

https://drive.google.com/drive/folders/1biR_JfIN0eX1QuvElblj1B53TiMijvGS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CjkY8u_xPT19AspnzmZgynm6cgDwGZmm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zhORNYMkhi_IpmWjG57xB91HAmIxe77Q?usp=sharing
https://bit.ly/3Ehtq4i

