Requer que os Projetos de Lei 1.254/2020,
2.548/2020,
2.333/2020,
2.301/2020,
2.176/2020
e
1.316/2020
tramitem
conjuntamente.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

- PL 2.548/2020 (Dep. Tereza Nelma - PSDB/AL): Dispõe sobre a
formação de lista única para ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva
(UTI) da rede hospitalar pública e privada em decorrência do Covid19;
- PL 2.333/2020 (Dep. Fernand Melchionna – PT/RS e outros): Dispõe
sobre a criação da Fila Única Emergencial para Gestão de Leitos Hospitalares,
abrangendo os sistemas público e privado, a fim de assegurar a utilização,
controle e gerenciamento pelo Sistema Único de Saúde de toda capacidade
hospitalar instalada no país, com o objetivo de garantir acesso universal e
igualitário à rede hospitalar frente à pandemia do novo coronavírus;
- PL 2.301/2020 (Dep. Daniel Almeida - PCdoB/BA): Garante o acesso
dos pacientes afetados em estado grave pela COVID 19 a todos os leitos
hospitalares públicos e privados das Unidades de Tratamento Intensivo-UTIs,
estabelece que o Poder Público estadual ou municipal, bem como do Distrito
Federal assumirão a regulação dos leitos de UTIs dos hospitais privados de sua
jurisdição, enquanto durar o período de vigência de estado de emergência em
saúde pública de importância nacional, conforme estabelecido na Lei nº 13.979 de
6 de fevereiro de 2020 e dá outras providências.

*CD207891625500*

Requeremos, nos termos do artigo 142 do Regimento Interno desta
Casa, que os projetos abaixo relacionados tramitem junto ao Projeto de Lei n.
1.254/2020 (Dispõe sobre a unificação, em lista única por Unidade Federada, de
todos os pacientes atendidos nos serviços de saúde que tenham indicação de
internação, para ocupação dos leitos hospitalares vagos em estrita observância à
ordem de chegada.), por tratarem de matérias correlatas. A saber:

Documento eletrônico assinado por Arlindo Chinaglia (PT/SP), através do ponto SDR_56336,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Senhor Presidente:
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- PL 2.176/2020 (Dep. Orlando Silva – PCdoB/SP: Cria a
fila única para leitos hospitalares da Unidade de Terapia Intensiva UTI, unificando a regulação do acesso aos leitos de UTI da rede hospitalar
pública e privada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras
providências.
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de maio de 2020.

Deputado ARLINDO CHINAGLIA – PT/SP
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Sala das Sessões,

Documento eletrônico assinado por Arlindo Chinaglia (PT/SP), através do ponto SDR_56336,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

- PL 1.316/2020 (Dep. Alexandre Padilha – PT/SP e outros): Altera a
Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências, para incluir o parágrafo-único
e incisos no artigo 15 regulamentando a requisição de que trata o inciso XIII do
referido dispositivo.

