
Adiamento de 
minirreforma 
eleitoral divide 
opinião de líderes
Na Câmara, líderes 
divergem sobre a decisão do 
TSE, que vetou a aplicação 
das mudanças em 2014. | 4
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Lei que muda 
contratos de planos 
de saúde beneficia 
consumidor

Plano Nacional 
de Educação 
é sancionado 
sem vetos

A norma obriga as operadoras 
dos planos a assinar contrato com 
todos os prestadores de serviços, 
sejam pessoas físicas ou jurídicas, 
o que vai melhorar o atendimento, 
segundo deputado.

Os destaques à proposta do orçamento impositivo 
de emendas parlamentares está na pauta do Plená-
rio junto com outras propostas, como a que obriga 
a presença de farmacêuticos em drogarias e a que 

regulamenta o direito de resposta às pessoas que se 
sentirem ofendidas por informações divulgadas pe-
los meios de comunicação, inclusive pela internet. O 
Plenário tem sessão marcada para terça-feira. | 3

Também está na pauta PEC que prevê provento integral em aposentadoria por invalidez

Plenário deve retomar votações com 
destaques ao orçamento impositivo

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Com a lei, sempre que um profissional ou estabelecimento for descredenciado, outro será contratado; clientes deverão ser comunicados sobre mudança em até 30 dias

| 4
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CONVÊNIOS MÉDICOS| A norma obriga os planos de saúde a assinar contrato com todos os prestadores de serviços

Atendimento a cliente vai melhorar, diz deputado

Trad: estabilidade e segurança jurídica 

A lei (13.003/14) que altera as for-
mas de contratação e substituição de 
prestadores de serviços por planos 
de saúde vai melhorar o atendimen-
to aos clientes. A avaliação é do de-
putado Fábio Trad (PMDB-MS), que 
relatou a matéria na Comissão de 
Constituição e Justiça e acredita que 
a nova regra trará “estabilidade e se-
gurança jurídica” ao setor. A propos-
ta que originou a lei foi aprovada na 
Câmara em abril.

Publicada no Diário Oficial da 
União no último dia 25, a norma obri-
ga as operadoras de planos de saú-
de a assinar contrato com todos os 
prestadores de serviços, sejam pes-

Sessão solene 
Homenagem ao centenário do cientis-
ta Mário Schenberg. Plenário Ulysses 
Guimarães, 9h30

Carne de asininos
A Comissão de Meio Ambiente dis-
cute a utilização de carne de asininos 
no preparo de refeições a detentos do 
sistema penitenciário e na rede públi-
ca de ensino do Rio Grande do Norte. 
Plenário 8, 14h
 
Conselhos populares
A liderança do PCdoB e representan-
tes de movimentos sociais realizam 
ato público em defesa do Plano Na-
cional de Participação Social (Decre-
to 8243/14). Hall da Taquigrafia, 14h

Agroecologia
A Comissão de Agricultura promove 
audiência pública sobre resultados e 
perspectivas do Plano Brasil Agroe-
cológico. Plenário 6, 14h30

Hemoderivados
A Comissão de Seguridade Social de-
bate o fornecimento de hemocompo-

soas físicas ou jurídicas. Além disso, 
sempre que um profissional ou es-
tabelecimento for descredenciado, 
outro da mesma especialidade terá 
de ser contratado para substituição.

Os clientes deverão ser comunica-
dos da mudança com antecedência de 
30 dias. Atualmente, a lei que regula 
os planos de saúde (9.656/98) exige a 
substituição – com comunicado aos 
consumidores – apenas de hospitais.

Para Trad, a formalização das re-
lações entre médicos e operadoras vai 
evitar, por exemplo, a suspensão de 
tratamento de pacientes devido ao 
descredenciamento de profissionais. 
“A lei agrega estabilidade e seguran-

ça jurídica, dando mais garantias aos 
pacientes e aos médicos de que não 
terão seus direitos desrespeitados por 
falta de uma regulamentação norma-
tiva.”

Mesma opinião tem o vice-presi-
dente do Conselho Federal de Medi-
cina (CFM), Aloisio Tibiriça Miranda. 
Segundo ele, há um gargalo na assis-
tência devido à falta de contratação 
pelas operadoras de médicos e ou-
tros profissionais por contenção de 
despesas. A partir de agora, afirma, 
“o plano será obrigado a repor a sua 
rede”. O médico destacou ainda que 
a lei é uma antiga reivindicação da 
categoria.

nentes e hemoderivados nas clínicas e 
hospitais. Plenário 7, 14h30
 
Energia elétrica
A Comissão Mista sobre a MP 641/14 
(comercialização de energia elétrica) 
reúne-se para apreciação do relatório. 
Plenário 6, Ala Senador Nilo Coelho, 
no Senado , 14h30 

Trabalho doméstico
A Comissão Mista de Consolidação da 
Legislação Federal reúne-se para apre-
ciação dos pareceres sobre as emendas 
apresentadas ao PLP 302/13 (regula-
mentação do trabalho doméstico); e ao 
PLS 432/13 (trabalho escravo). Plená-
rio 15, da Ala Senado Alexandre Costa, 
no Senado, 14h30

André Vargas
O Conselho de Ética e Decoro Parla-
mentar reúne-se para ouvir o depu-
tado Cândido Vaccarezza (PT-SP), tes-
temunha arrolada pelo relator, Júlio 
Delgado (PSB-MG), referente ao pro-
cesso contra o deputado André Vargas. 
Plenário 11, 15h

COMPORTAMENTO | Foi vetado um artigo pela presidente

Lei que proíbe castigos 
em crianças é sancionada

Entrou em vigor na sexta-feira 
(27) a Lei Menino Bernardo, que es-
tabelece o direito de crianças e ado-
lescentes serem educados sem o uso 
de castigos físicos ou tratamento 
cruel pelos responsáveis por educá-
-los ou protegê-los.

A lei homenageia o garoto gaú-
cho Bernardo Boldrini, de 11 anos, 
encontrado morto em abril. O pai e 
a madrasta foram acusados do assas-
sinato pela polícia, mas ainda não 
foram julgados.

Segundo a lei, os pais ou respon-
sáveis que usarem castigo físico ou 
tratamento cruel e degradante con-
tra criança ou adolescente ficam su-
jeitos a advertência, encaminha-
mento para programa oficial ou 
comunitário de proteção à família, 
tratamento psicológico e cursos de 
orientação, além de outras sanções. 
Essas medidas serão aplicadas pelo 
conselho tutelar da região onde re-
side a criança.

A lei considera castigo físico a 
ação de natureza disciplinar ou pu-

nitiva aplicada com o uso da força fí-
sica sobre a criança ou o adolescente 
e que resulte em sofrimento físico ou 
lesão. Já o tratamento cruel ou de-
gradante é qualificado como condu-
ta cruel que humilhe, ridicularize ou 
ameace de maneira grave.

Veto - O texto aprovado pelo Con-
gresso teve apenas um veto – o tre-
cho que previa multa de três a 20 sa-
lários mínimos para agentes públicos 
e profissionais que deixassem de co-
municar às autoridades suspeitas ou 
casos de maus-tratos contra criança 
ou adolescente.

 A lei se originou de projeto de 
iniciativa do Poder Executivo (PL 
7672/10). Inicialmente, o texto defi-
nia castigo físico como “ação de na-
tureza disciplinar ou punitiva com 
o uso da força física que resulte em 
sofrimento ou lesão à criança ou 
adolescente”. Em razão da polêmica 
criada por esse conceito, o deputado 
Alessandro Molon (PT-RJ) apresen-
tou emenda que acrescentou a ex-
pressão “sofrimento físico”.

Gabriela Korossy



JORNAL DA CÂMARA | 31º de julho de 2014

O Plenário da Câmara dos Depu-
tados pode, a partir desta terça-feira, 
votar destaques à proposta do orça-
mento impositivo de emendas parla-
mentares (PEC 358/13, do Senado). 
A PEC obriga a União a executar as 
emendas parlamentares no montan-
te de até 1,2% da receita corrente lí-
quida.

Os destaques pendentes de vota-
ção pretendem retirar do texto re-
gras sobre os limites mínimos de 
aplicação de recursos federais em 
saúde. Esse ponto faz parte do acor-
do fechado pelo governo com o Se-
nado quando a matéria tramitou na-
quela Casa. Deputados de oposição 
e da bancada da saúde, no entanto, 
temem que a regra possa reduzir as 
verbas destinadas ao setor.

Cultura Viva - Na sessão ordinária 
de terça-feira, os deputados podem 
analisar o substitutivo do Senado 
para o Projeto de Lei 757/11, da de-
putada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), 
que torna lei o Programa Cultura 
Viva. Esse programa foi criado e re-
gulamentado por meio de portarias 
do Ministério da Cultura em 2004. O 
projeto institui uma política nacio-
nal para o programa.

A oposição promete manter a 
obstrução no Plenário da Câmara 
contra a Política Nacional de Parti-
cipação Social, do Executivo (Decre-
to 8243/14), e pretende inviabilizar 
as votações até que seja analisado o 
projeto que anula o decreto que criou 
a política (PDC 1491/14). Além disso, 
o líder do DEM, deputado Mendonça 
Filho (PE), anunciou que os partidos 
oposicionistas também querem im-
pedir a votação da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para cancelar 
o recesso e garantir o funcionamento 
da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito (CPMI) da Petrobras.

A  obstrução  contra o decreto 
já cancelou as votações da segunda 
semana de junho, e os deputados da 
oposição estão dispostos a impedir 
qualquer votação até que o Plená-
rio da Câmara decida se o decreto 
continuará ou não em vigor. Publi-
cado no final de maio, o decreto cria 
um sistema de participação popular 
associado ao Executivo, em que os 
representantes poderão opinar no 
processo de formulação das políti-
cas públicas. São criados, por exem-
plo, conselhos populares para asses-
sorar os órgãos do governo federal, 
cujos integrantes serão indicados 
pelo Executivo.

Para a oposição, o governo inva-
diu uma prerrogativa do Congresso 

Para o deputado Mendonça Filho, líder do DEM, o decreto afronta a Constituição

e criou uma política de participação 
de forma “ditatorial”. “Esse decre-
to afronta a instituição Congresso e 
cria uma falsa democracia paralela 
num ato arbitrário que precisa ser 
derrubado. Acreditamos que temos 
maioria para derrubar o decreto dos 
conselhos ditos populares”, afirmou 
Mendonça Filho. 

O líder do DEM disse ainda que a 
oposição pretende impedir a votação 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para acabar com o recesso e garantir 
o funcionamento da CPMI da Petro-
bras e dos plenários durante o mês de 
julho. “Assim nós continuamos vo-

tando no mês de julho e com o pleno 
funcionamento da CPMI que, infeliz-
mente, acabou prejudicada pela Copa 
do Mundo, que colocou o Congresso 
em banho-maria”, disse. Em julho, 
segundo ele, a CPMI vai começar a 
receber documentos e ganhará mais 
visibilidade. 

Fiscalização - O deputado Afonso 
Florence (BA), vice-líder do PT, cri-
ticou o posicionamento da oposição. 
Ele defendeu o decreto sobre partici-
pação social. “O decreto sistematiza 
algo que já existe há algum tempo e 
serve para que a sociedade fiscalize o 
Executivo. Permite mais fiscalização 

e mais democracia”, disse Florence.
Ele também condenou a estraté-

gia de impedir a votação da LDO. “O 
Congresso tem suas responsabilida-
des. Precisa apreciar a LDO e precisa 
votar o Orçamento”, afirmou. 

Disputa eleitoral - Os líderes par-
tidários reconheceram que, com a 
definição dos candidatos à Presidên-
cia e suas alianças, a disputa eleitoral 
vai influenciar o clima do Plenário. 
O líder do PMDB, deputado Eduardo 
Cunha (RJ), disse que a eleição vai 
frear o ritmo de Plenário, e as can-
didaturas podem influenciar o voto 
dos partidos. “Em determinadas ma-
térias, as posições dos partidos vão 
se dar em função das posições das 
suas candidaturas”, previu. 

O PTB, que rompeu a aliança 
com a candidatura da presidente 
Dilma, pode passar a votar contra 
o governo em Plenário.  Para Afon-
so Florence, essas mudanças fazem 
parte do jogo. “Vai ficar mais explí-
cito qual o jogo eleitoral que cada 
partido faz quando defende uma 
matéria, e isso é importante para a 
população brasileira, é bom para a 
democracia”, afirmou.

O líder do DEM avisou que o se-
gundo semestre não será de “calma-
ria total”. “O jogo eleitoral estará 
sempre presente nos debates, é ine-
vitável”, observou Mendonça Filho.

Oposição anuncia que vai manter obstrução e quer cancelar recesso

Projeto que obriga a presença de farmacêutico em drogarias pode ser analisado

PLENÁRIO | Também podem ser votadas propostas como a do direito de resposta e da aposentadoria por invalidez

Destaques a orçamento impositivo estão na pauta

Entre as novidades incluídas pelo 
Senado no texto está um período mí-
nimo de 12 meses para a vigência de 
projetos aprovados pelo ministério 
no âmbito do Cultura Viva.

Farmacêutico - Outro item da 
pauta é o Projeto de Lei 4385/94, do 
Senado, que regulamenta a presença 
de farmacêuticos em farmácias.

De acordo com o substitutivo da 
Comissão de Defesa do Consumidor, 
de autoria do deputado Ivan Valen-
te (Psol-SP), o estabelecimento de-
verá ter um farmacêutico exclusivo 
de plantão durante todo o funciona-
mento e não poderá exibir propagan-
da de medicamentos.

Direito de resposta - Os deputa-

dos também podem votar o Projeto 
de Lei 6446/13, do Senado, que disci-
plina o direito de resposta às pesso-
as que se sentirem ofendidas por in-
formações divulgadas pelos meios de 
comunicação, inclusive pela internet.

A matéria tramita apensada ao PL 
3232/92 e prevê prazo de 60 dias para 
o ofendido pedir o direito de respos-
ta. Caso o meio de comunicação não 
atenda ao pedido, a pessoa pode re-
correr à Justiça, que terá prazo de 30 
dias para decidir sobre esse direito.

Aposentadoria por invalidez - Ou-
tra proposta de emenda à Constitui-
ção pautada é a 170/12, da deputada 
Andreia Zito (PSDB-RJ), que garante 
proventos integrais aos servidores 
públicos aposentados por invalidez, 
independentemente do motivo. A 
nova regra vale para os servidores 
civis da União, dos estados, do Dis-
trito Federal e dos municípios.

Atualmente, a Constituição prevê 
a aposentadoria por invalidez com 
proventos integrais apenas nos casos 
de acidente em serviço, moléstia pro-
fissional ou doença grave, contagio-
sa ou incurável citada em lei, como 
hanseníase, paralisia irreversível e 
mal de Parkinson.

Gustavo Lima

Gabriela Korossy



“Os ministros já editaram uma 
resolução para as eleições e não que-
rem correr qualquer risco de mudar 
o que já editaram. Para eles, é mais 
cômodo, mas, para nós, é péssimo”, 
declarou.

Cunha ressaltou pontos da refor-
ma que, segundo ele, diminuiriam os 
custos de campanha, como o limi-
te de gastos com alimentação e alu-
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A presidente Dilma Rousseff san-
cionou, sem vetos, na quarta-feira 
(25), o Plano Nacional de Educação 
(PNE), que tem o objetivo de melho-
rar os índices educacionais do País. 
A nova lei (Lei 13.005/14) obriga o 
governo a investir no setor 10% do 
Produto Interno Bruto (PIB) em um 
prazo de dez anos.

O texto foi publicado na quinta-
-feira (26), em edição extra do Diá-
rio Oficial da União. O plano prevê 
o alcance da meta de investimento 
em duas etapas: um mínimo de 7% 
do PIB no quinto ano de vigência da 
futura lei; e os 10% do PIB ao fim do 
período de dez anos, em 2024, o que 
representa quase o dobro do que é 
investido atualmente.

Na última quarta-feira, em pro-
nunciamento em cadeia nacional de 
rádio e televisão, o presidente da Câ-
mara, Henrique Eduardo Alves, citou 
o PNE entre as principais propostas 
aprovadas nesta legislatura.

A votação do PNE (PL 8035/10) 
foi concluída pela Câmara no início 
de junho, depois de quatro anos de 
muito debate. O projeto do PNE foi 

A decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) de vetar a aplica-
ção da minirreforma eleitoral (Lei 
12.891/13) nas eleições de 2014 di-
vidiu a opinião de líderes partidários.

Na avaliação do líder do PMDB, 
deputado Eduardo Cunha (RJ), que 
foi o relator do projeto na Câmara, o 
tribunal errou ao desconsiderar toda 
a lei. Já o líder do DEM, deputado 
Mendonça Filho (PE), e o vice-líder 
do PT Afonso Florence (BA) concor-
daram com a Justiça. 

Os ministros do TSE decidiram 
que a lei não poderá valer para as 
eleições de 2014 porque foi publicada 
em dezembro de 2013 e não cumpriu 
o prazo determinado pela Constitui-
ção, segundo a qual as mudanças no 
processo eleitoral precisam ser pu-
blicadas até um ano antes do pleito. 
A posição do TSE poderá ser revista 
ou confirmada pelo Supremo Tribu-
nal Federal caso algum candidato 
acione o STF.

Invasão de competência - Para 
Eduardo Cunha, parte da lei tratava 
apenas de procedimentos eleitorais 
e, portanto, poderia ser aplicada às 
eleições deste ano – é o caso das mu-
danças na propaganda e na contra-
tação de cabos eleitorais. Ele disse 
que o TSE acabou invadindo a com-
petência do Congresso e legislando 
de forma não autorizada.

Para o TSE, a lei não poderá 
valer para 2014 porque foi 
publicada em dezembro de 
2013 e não cumpriu o prazo 
previsto pela Constituição

ELEIÇÕES | Minirreforma eleitoral votada pelo Congresso Nacional não valerá em 2014 por não ter sido aprovada um ano antes

Decisão do TSE divide opiniões de líderes partidários

guel de veículos, o número máximo 
de cabos eleitorais e a proibição de 
determinados tipos de propaganda. 
“As campanhas vão ficando cada vez 
mais caras até o ponto de se torna-
rem impossíveis: os carros vão poder 
ser ‘envelopados’ [cobertos de adesi-
vos dos candidatos], não há limites 
para cabos eleitorais, isso é muito 
ruim”, afirmou.

Reforma ruim - O vice-líder do PT 
tem opinião contrária. Afonso Flo-
rence avaliou que a minirreforma 
não vai diminuir os gastos de cam-
panha, como argumentou o relator, 
uma vez que os limites definidos 
permitem a contratação de um nú-
mero muito alto de cabos eleitorais. 

Ele comemorou a decisão do TSE e 
ressaltou que o partido foi contra a 
aprovação da minirreforma.

“Queríamos um limite da presen-
ça de dinheiro da empresa nas elei-
ções, porém perdemos, e o que foi 
aprovado? Que é permitida a con-
tratação de cabo eleitoral, mas não 
é permitido que um cidadão faça 
uma faixa e coloque na sua janela. 
Era uma minirreforma muito ruim 
e ainda bem que não vai valer para 
essa eleição”, disse.

A minirreforma determina crité-
rios específicos para a contratação 
de militância, que só vão valer para 
2016. Por exemplo, em municípios 
com até 30 mil eleitores, é possível a 
contratação de até 1% do eleitorado 
e, nas cidades maiores, será adicio-
nado um cabo eleitoral para cada mil 
eleitores que excederem os 30 mil. 
Para eleições de presidente da Re-
pública e senador, em cada estado, 
valerá o número de cabos estabele-
cido para o município com o maior 
número de eleitores.

Constituição - Já Mendonça Filho 
destacou que a regra da Constituição 
é clara: se mudar o processo eleito-
ral, a lei precisa estar em vigor um 
ano antes do pleito. “Se foi aprovada 
depois do prazo mínimo de um ano, 
evidentemente que não poderia valer 
para essa eleição”, observou.

O PNE prevê metas que vão desde a educação infantil até o ensino superior no Brasil

SEM VETOS | PNE estabelece 20 metas que buscam melhorar a qualidade do ensino, e prevê 10% do PIB para o setor

Presidente sanciona Plano Nacional de Educação

enviado pelo Executivo em dezem-
bro de 2010, aprovado na Câmara em 
2012 e pelo Senado no ano seguinte, 
onde sofreu modificações e retornou 
à Câmara para análise final.

Ao todo, o PNE estabelece 20 me-
tas que buscam melhorar a qualidade 
da educação. As metas vão desde a 
educação infantil até o ensino supe-
rior, passam pela gestão e pelo finan-
ciamento do setor e pela formação 
dos profissionais.

Fies e ProUni - Mudança feita pe-
los senadores e acatada pelos de-
putados garantiu que os recursos 
também possam ser usados em pro-
gramas como o Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies) e o Programa 
Universidade para Todos (ProUni), 
que dão bolsas de estudo e finan-
ciamento para alunos de faculdades 
particulares. O texto originalmente 
aprovado pela Câmara previa que a 
parcela do PIB fosse destinada ape-

nas para a educação pública.
Além do financiamento, o pla-

no assegura a formação, remune-
ração e carreira dos professores, es-
tas consideradas questões centrais 
para o cumprimento das demais me-
tas. Pelo texto, até o sexto ano de 
vigência, os salários dos professo-
res da educação básica deverão ser 
equiparados ao rendimento médio 
dos demais profissionais com esco-
laridade equivalente. Além disso, 
em dez anos, 50% desses professo-
res deverão ter pós-graduação. To-
dos deverão ter acesso à formação 
continuada.

Um ponto que desagradou o go-
verno durante as discussões no Con-
gresso e que foi mantido no texto foi 
a obrigatoriedade de a União com-
plementar recursos de estados e mu-
nicípios, se estes não investirem o 
suficiente para cumprir padrões de 
qualidade determinados no Custo 
Aluno Qualidade (CAQ).

O texto ainda institui avaliações 
a cada dois anos para acompanha-
mento da implementação das metas 
do PNE.

Cunha: custos menores na campanha Para Florence, minirreforma é ruim
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