REQUERIMENTO nº

, de 2017

(Do Sr. Gonzaga Patriota)

Requer a redistribuição do PL 3344/2012,
para que seja apreciado pela Comissão de
Finanças e Tributação.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no art.139, inciso II, alínea “b”,
combinado com o art. 32, inciso X, alínea “h”, ambas do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (RICD), a distribuição do Projeto de Lei 3.344/2012,
que “dispõe sobre a emissão e o controle de atividades médicas específicas e
da outras providências”, para que seja incluída a Comissão de Finanças e
Tributação no rol das comissões permanentes que devem se manifestar sobre o
mérito da referida proposição, visto tratar de matéria relacionada com o campo
temático daquela comissão técnica.

JUSTIFICATIVA

Dispõe o PL 3.344/2012, entre outras providências, sobre o controle, por meio
de receituário eletrônico, das atividades médicas e odontológicas relacionadas à
prescrição de medicamentos, órteses e próteses.
Esse controle implicará na implantação de moderno e complexo sistema
tecnológico informatizado, destinado à captura, armazenagem e transmissão
eletrônica de dados e informações. Seu funcionamento envolverá toda a cadeia
formada por médicos, odontólogos, órgãos do governo federal, estados,
municípios, farmácias, drogarias, hospitais, empresas produtoras de
medicamentos, órteses e próteses, clínicas e postos de saúde, localizados nos
mais de 5000 municípios brasileiros.

A estruturação e operação desse sistema representa grande esforço de
modernização e de desenvolvimento tecnológico envolvendo todos esses entes
públicos e privados.
Dessa forma, tanto as empresas privadas como os órgãos públicos federais,
estaduais e municipais, terão que arcar com novas despesas relacionadas
principalmente com a aquisição de máquinas e equipamentos eletrônicos e com
a contratação e/ou treinamento de novos empregados e funcionários.
Daí resulta ser imprescindível que o PL 3.344/2012 seja submetido também à
oitiva da Comissão de Finanças e Tributação, por tratar de matéria que se insere
no seu campo temático, especificamente no que se refere a aumento da despesa
pública.

Sala das Sessões,

de

de 2017.

Deputado GONZAGA PATRIOTA
PSB/PE

