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Luiz Macedo/Câmara dos Deputados

O Plenário da Câmara dos Deputados
concluiu, nesta terça-feira (13), a votação
da Medida Provisória 746/16, que reformula o ensino médio, dividindo as disciplinas segundo áreas do conhecimento
e propondo a implementação do ensino
integral com apoio financeiro da União
ao setor público. A matéria será votada
agora pelo Senado.

De acordo com o deputado Ronaldo
Fonseca (Pros-DF), líder do partido, o Parlamento deve sempre acompanhar as reivindicações da sociedade por um ensino
de qualidade.
“O ensino médio precisa de uma reforma há muitos anos. Acabou de sair
uma avaliação sobre o ensino no Brasil,
colocando o nosso país em uma das piores colocações, e sabemos aqui que os
jovens brasileiros estão largando a escola
por falta de estímulos. O governo está demonstrando que quer fazer o debate e a
reforma”, disse Fonseca
Ronaldo Fonseca disse ainda que a
atual reforma da educação não será a primeira e muito menos a última a ser analisada pelo Legislativo. “É bom que se diga
que essa não é a única e última reforma
do Ensino Médio. Não podemos cruzar os
braços e ficar, aqui, somente debatendo.
O debate foi feito, sim, está vindo de uma
Comissão Mista da Casa que deu ampla
abertura para propostas”, afirmou.
De acordo com o projeto de lei de
conversão, o currículo do ensino médio
será composto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e por itinerários
formativos correspondentes a essas áreas
do conhecimento: linguagem e suas tec-

Pedro Ribas/ANPr

Gustavo Lima/Câmara dos Deputados

Câmara conclui votação da reforma do
ensino médio

nologias; matemática e suas tecnologias;
ciências da natureza e suas tecnologias;
ciências humanas e sociais aplicadas; e
formação técnica e profissional.
Todas as regras valerão para as redes de ensino público e privado, mas o
cronograma de implementação terá de
ser elaborado no primeiro ano letivo seguinte à data de publicação da BNCC. A
implementação, entretanto, ocorrerá no
segundo ano letivo depois da homologação dessa base curricular.
O projeto de lei de conversão estabelece uma transição para o ensino médio
em tempo integral. Em cinco anos, a ampliação será das atuais 800 horas anuais
para 1.000 horas. Após isso, a meta será
de 1,4 mil horas ao ano, mas o texto não
estipula prazo. Nos três anos do ensino
médio, a carga horária total destinada à
BNCC não poderá ser maior que 1.880
horas.
A inclusão de novas disciplinas obrigatórias na base comum dependerá da
aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação do ministro da
Educação, mas, segundo o projeto de
conversão, não precisarão mais ser ouvidos o Conselho Nacional de Secretários
de Educação (Consed) e a União Nacional de Dirigentes de Educação (Undime),
como previsto na redação original da MP.

CONFIRA
Conheça o texto completo
da Medida Provisória 746/16

INFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PROS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

2

Eros Biondini participa no Senado do
evento “Rede Pelo Bem: para um Brasil
sem corrupção”
Divulgação/Pros

O deputado Eros Biondini (Pros-MG)
participou, na quarta-feira (7), no auditório Petrônio Portella, no Senado Federal, de ciclo de palestras promovida
pela Rede Pelo Bem. O tema abordado
no evento foi “Rede Pelo Bem: para um
Brasil sem corrupção”.
“Sou um dos fundadores do Fé, Justiça e Paz, movimento organizado por
comunidades religiosas de todo o Brasil, que intercedem por um país sem
violência, sem corrupção e a favor da
vida e da família. Pelo 2º ano consecutivo, tenho orgulho de ajudar a reunir,
através da Rede Pelo Bem, várias denominações, com o objetivo de pedir
a Deus pelo Brasil e, ao mesmo tempo,
fazer ecoar a voz em defesa da vida e
da família e contra a cultura de morte”,
afirmou Biondini.
“A Rede pelo Bem é um movimento
ético que pretende integrar conceitos
efetivos aos brasileiros. Fortalecer uma
sociedade conectada, agregada aos
valores essenciais da vida desde a sua
concepção. Consolidar a importância

da família e de seus valores. São por essas razões que queremos convidá-lo a
se integrar a este movimento”, afirma a
nota divulgada pelos organizadores do
evento.
Após o evento, o deputado Eros
Biondini comandou ato em frente ao
Supremo Tribunal Federal (STF) contra

a recente decisão da Corte que poderá descriminalizar o aborto. Ao julgar a
prisão de pessoas presas em flagrante
em uma clínica de aborto, uma turma
do tribunal aprovou o voto do ministro
Luís Roberto Barroso, em que o magistrado afirma que o aborto nos três primeiros meses “protege a mulher”.

humana, desde a sua concepção. O brasileiro deixou claro que, a grande maioria, é
contra o aborto, o assassinato de pessoas
inocentes, dos mais inocentes, das crianças,

que não podem se quer reagir. Portanto, nós
teremos várias ações e desdobramentos
dessa comissão em defesa da vida”, afirmou
Biondini.

Aborto Legalizado ?
Assessoria/Parlamentar

Na Câmara, o deputado Eros Biondini
comentou a recente decisão do STF durante a reunião de instalação e eleição dos
membros da comissão especial que analisará a Proposta de Emenda à Constituição
58/2011.
“Essa comissão que agora é instalada,
da qual eu sou membro, e tenho a honra de
ser membro titular. Ela, entre outras coisas,
irá discutir regras mais claras em relação ao
aborto”, disse Biondini.
A PEC 58/11, do deputado Dr. Jorge Silva
(PHS-ES), amplia o período de licença-maternidade para compensar a quantidade de
dias que o recém-nascido passar internado
em razão de nascimento prematuro.
“Nós estaremos, aqui, com uma postura
clara, defendendo o nosso posicionamento
favorável à vida e à inviolabilidade da vida
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Comissão da Reforma Política concorda com
Ronaldo Fonseca e aprova requerimentos de
audiência pública

Divulgação/Pros

Após críticas sobre a discussão célere pela qual passa a atual reforma política na Câmara, o deputado Ronaldo
Fonseca (Pros-DF), líder do partido e
membro da comissão, teve dois requerimentos aprovados pelos integrantes
do colegiado.
O deputado protocolou requerimentos de audiência pública em que
convida especialistas para discutir e
apresentar propostas sobre a atual reforma política discutida na Casa.
Ronaldo Fonseca, ao protocolar os
requerimentos 42/16 e 44/16, optou
por dar caráter técnico aos debates
na comissão. De acordo com o parlamentar, a ideia é dar continuidade ao
processo de discussão na Casa, envolvendo os mais diversos setores da sociedade, além de colher sugestões de
especialistas sobre a reforma.
“Eles possuem conhecimentos
abrangentes acerca do assunto e credenciais para apresentar propostas
que agregarão valor ao debate”, disse
Fonseca ao justificar o Requerimento
44/16, no qual convida o cientista político Felipe Antônio do Espírito Santo
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para debater sobre a cláusula de desempenho e as coligações proporcionais.
Já requerimento 42/16, trata-se de
convite a representantes de entidades
sindicais para discutir o papel das carreiras de estado na Reforma Política,
tendo em vista o debate sobre o financiamento de campanha, o sistema eleitoral, a fidelidade partidária e o voto

facultativo.
Foram convidados os presidentes
do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) e do
Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos de Finanças e Controle (Unacon).
Data de realização
A comissão especial ainda não definiu a data para a realização da audiência pública.

Divulgação/Pros

Deputado Ronaldo Fonseca propõe discutir exercício da
acupuntura em audiência pública na Câmara

O deputado Ronaldo Fonseca (ProsDF) protocolou na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania requerimento
(138/16) para discutir, em audiência pública,
o Projeto de Lei 1549/03, que disciplina o
exercício da acupuntura por profissionais
não-médicos.
O requerimento consta da pauta para
votações, mas ainda não há data para a sua
apreciação pelos parlamentares.
Entenda
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou, em setem-

bro de 2013, o substitutivo ao projeto original, que autoriza o exercício da acupuntura
por profissional que tenha concluído curso
superior em acupuntura ou curso de graduação em qualquer área mais especialização
em acupuntura. O texto também permite
que o portador de diploma técnico em acupuntura exerça a prática.
O substitutivo aprovado ao Projeto de
Lei 1549/03 mudou a regra original que exigia curso de graduação para a prática da acu-

puntura, abrindo exceção para os profissionais que já estivessem formados em cursos
técnicos na data de entrada em vigor da lei.

Confira a lista de convidados para o debate:
• Presidente da Federação Brasileira das Sociedades de Acupuntura e práticas Integrativas
em Saúde: Dr Sohaku Bastos:
• Presidente da Sociedade Brasileira de Acupuntra SBA: Dr Jean luis de Souza;
• Presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional: Dr. Roberto Mattar
Cepeda;
• Presidente do Conselho Federal de Enfermagem: Dr. Manoel Carlos Neri da Silva
• Presidente do Conselho Federal de Farmácia: Dr. Walter da Silva Jorge João;
• Presidente do Conselho Federal de Psicologia: Dr. Rogério de Oliveira Silva;
• Presidente do Conselho Federal de medicina: Dr. Carlos Vital Tavares Corrêa Lima;
• Presidente do colégio médico de acupuntura: Dr. Dirceu Lavor.
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CADI recebe da Câmara dos Deputados
prêmio Transparência e Fiscalização
Divulgação/Pros

O Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral (CADI) recebeu, nesta
quarta-feira (14), o prêmio Transparência e Fiscalização Pública 2016. Indicado
pelo deputado federal Toninho Wandscheer (Pros-PR), o CADI foi agraciado
com o prêmio durante solenidade no
salão nobre da Câmara dos Deputados.
O CADI foi indicado na categoria
“Sociedade Civil” e teve, em outubro,
aprovação da Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle. Na opinião de Toninho Wandscheer, o Legislativo acerta
ao premiar entidades cujos trabalhos
estão voltados para a sociedade, especialmente, para a formação política e o
empoderamento de jovens.

FOTOS DO EVENTO

“O CADI trabalha na formação de
atores de fiscalização do poder público,
jovens normalmente da periferia, que
são ensinados a fazer a fiscalização dos
serviços públicos nas prefeituras das
cidades onde funciona a instituição, e
traz sem dúvidas, o despertamento do
jovem e do adolescente para o interesse
da política pública”, disse Wandscheer.
O prêmio é concedido anualmente a
pessoas ou entidades da sociedade civil
cujos trabalhos ou ações merecem destaque para a causa da transparência e
da fiscalização na gestão administrativa,
patrimonial e dos recursos públicos.
Atuação do CADI
O CADI foi indicado pela realização

do projeto Pólis, que atua diretamente
na formação sociopolítica de adolescentes e na criação de plano de ação para
monitoramento de políticas públicas
em comunidades carentes. Esta prática
estimula o empoderamento e a formação política da comunidade, para que a
mesma realize de maneira efetiva o controle social sobre os serviços públicos.
A instituição está presente em oito
estados brasileiros (Paraná, Rondônia,
Santa Catarina, Ceará, Bahia, Espírito
Santo, Pernambuco e Rio de Janeiro) e
presta atendimento a 1.500 crianças e
adolescentes (de 7 a 17 anos) que residem em comunidades em risco social.
Para o CADI, este é um reconhecimento de suma importância, pois representa uma valorização do trabalho
de formação sociopolítica de base e o
monitoramento comunitário de políticas e serviços públicos que as unidades
do CADI fazem. “Parabéns deputado Toninho pela articulação e defesa do nosso
trabalho. Esse prêmio representa o fortalecimento da democracia e do controle social”, comemorou Maurício Cunha,
fundador e diretor executivo do CADI.
Agraciados
A CFFC concedeu três prêmios na
edição deste ano. Além do CADI, foram
agraciados Benedito Antonio Alves, na
categoria sociedade civil. Ele é Conselheiro do Tribunal de Contas de Rondônia, indicado pelo deputado Marcos Rogério. E o município de Rio Branco (AC),
na categoria governamental, indicado
pelo deputado Angelim, pela implantação do serviço de atendimento ao cidadão de forma presencial e eletrônica,
sob a tutela da Controladoria Geral do
Município de Rio Branco. No ano passado, a CFFC homenageou as iniciativas da
Controladoria-Geral da União (CGU) e da
Auditoria Cidadã da Dívida.
Divulgação/Pros

Divulgação/Pros

Divulgação/Pros
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Odorico Monteiro levanta debate sobre
desafios para financiamento
da saúde no Brasil

Divulgação/Pros

“Como que é que a gente enfrenta
o grave problema do financiamento da
saúde?”, questionou o deputado Odorico Monteiro (Pros-CE) durante audiência
pública, nesta segunda-feira (12), da Comissão de Seguridade Social e Família da
Câmara em que se discutiu a situação do
paciente de alto risco cardiovascular tendo como foco o colesterol, considerado
um dos mais graves fatores de risco para
as doenças do coração.
“Você vai congelar por 20 anos os
recursos da saúde, mas você não vai
congelar os novos pacientes que vão
aparecer. Você não vai congelar o envelhecimento, as pesquisas e a necessidade de incorporação tecnológica durante
esses 20 anos. Esse é o grande desafio,
por isso é fundamental o debate nesta
Casa. Para cada novo diagnóstico, novas
doenças raras, estamos aqui debatendo, pois, o assunto envolve a família, o
paciente, a sociedade e o Estado”, disse
Odorico Monteiro.
Sobre o congelamento de gastos,
Odorico Monteiro refere-se à proposta
de emenda à Constituição que limita,
por 20 anos, os gastos públicos (PEC
55/2016). A matéria está em discussão
no Senado Federal. A matéria foi aprovada nesta terça-feira (13) pelo Senado
Federal.
“Nós gastamos o que a Europa gasta com a saúde. Quando a gente coloca
que o governo gasta, que é 3,8% do PIB
da saúde para o SUS. Já para o privado,
com os planos de saúde privados, vai
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para 4,2% do PIB. Quando você soma
esses valores, você tem 8%, o mesmo investimento da Europa em saúde. E parte
do recurso investido na saúde, o governo
brasileiro ainda faz renúncia fiscal. Isso é
insuficiente, precisamos repensar”, disse.
Demografia da saúde
Entre os problemas a serem enfrentados está o da demografia brasileira, de
acordo com Odorico. “O Brasil vai envelhecer em 15 anos o que a Europa levou
em 100 anos. Em 2050, teremos 50 milhões de pessoas com mais de 65 anos
de idade. É um Canadá e meio. Isso, sem
dúvida nenhuma, não só na linha do cuidado cardiovascular como em todas áreas, é relevante”.

Incorporação tecnológica
O Brasil adota um sistema universal
de saúde pública. Para Odorico Monteiro, o outro desafio para novas doenças é
também a incorporação tecnológica.
“A tecnologia vai diminuir, e muito,
a nossa dependência do complexo produtivo da saúde. E nessa área a nossa
dependência é muito grande. Temos
poucas pesquisas, estamos investindo
pouco em inovação. Sem dúvida nenhuma, esse é um grande desafio”, afirmou o
deputado.
Odorico Monteiro é médico, pesquisador da Fiocruz e presidente da Frente
Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Saúde da Câmara.

Audiência pública discute Política Nacional
de Atenção Básica
Atendendo ao Requerimento 329/16,
do deputado Odorico Monteiro (Pros-CE),
e outros, a Câmara dos Deputados realizou na quinta-feira (8) audiência pública
para debater as atribuições profissionais
dos Agentes Comunitários de Saúde e dos
Agentes de Combate às Endemias, a Política Nacional de Atenção Básica e a definição da política de reajuste do Piso Salarial
Nacional das categorias.
“O trabalho do Agente Comunitário de
Saúde e do Agente de Combate às Endemias, se insere neste contexto, mas cabe

lembrar que as atribuições destes profissionais foram evoluindo e cada vez mais
exigindo o aprimoramento, diante dos
diversos desafios e das novas realidades”,
argumenta Odorico Monteiro. Ainda de
acordo com o parlamentar, há necessidade de aprofundar os desafios da composição da Equipe de Saúde da Família. “Pela
valorização dos diversos saberes e práticas
na perspectiva de abordagem integral e
resolutiva, pelo acompanhamento e pela
análise sistemática das atividades implementadas, almejando a readequação do
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processo de trabalho”, disse Odorico.
Em outubro, a Câmara dos Deputados
realizou Sessão Solene em homenagem
aos Agentes Comunitários de Saúde e
aos Agentes de Combate às Endemias. O
evento ocorreu no Plenário Ulysses Guimarães, a pedido foi do deputado Odorico Monteiro (Requerimento 1631/16)
para marcar a conquista dos dois anos do
piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes
Comunitários de Saúde e dos Agentes de
Combate às Endemias.
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George Hilton comenta desafios do
Mercosul em artigo que comemora os 10
anos do Parlasul

Roberto Castro

“Nosso desafio, hoje, é evoluir para uma integração social, cultural e política da
América do Sul”, afirmou Hilton.

Passaram 10 anos desde a criação do
Parlamento do Mercosul, o Parlasul, constituído no dia 6 de dezembro de 2006, substituindo a Comissão Parlamentar Conjunta,
e transformando-se no órgão máximo representativo dos interesses dos cidadãos
dos Estados membros.

Na edição de 10 anos da revista Parlasul,
o deputado George Hilton (Pros-MG) publicou artigo na coluna “Opinión Parlamentaria” em que parabeniza o Parlamento,
especialmente, “pelos trabalhos dedicados
ao nosso continente, a nossa economia, a
nossa gente, à América do Sul”.

George Hilton defendeu a integração
do Bloco. “E durante estes dez anos, fui enfático em afirmar que os governos passam,
mas a integração deve permanecer e este
Parlamento tem papel fundamental para
que a agenda da integração regional prevaleça sobre as agendas nacionais”, disse.
De acordo com Hilton, o Mercosul
possui outros desafios, além da abertura
comercial, os quais devem ser enfrentados
com diálogo. “Nosso desafio hoje é evoluir
para integração social, cultural e política.
É dentro do Parlamento do Mercosul que
combatemos as insuficiências do bloco,
que em seus primórdios estavam concentrados na abertura comercial e econômica,
e passamos a tratar, também, do bem-estar
do povo”, afirmou Hilton.

CONFIRA
O artigo completo na revista
parlasul.

Felipe Bornier defende inclusão da
Educação Digital no currículo
nacional escolar
familiar nesse processo de aprendizado com
as novas tecnologias. “O ideal seriam os pais
ou responsáveis sempre acompanharem o
que os filhos fazem, compartilham, assistem
nas mídias sociais e na internet, mas sabemos que esse controle muitas vezes é difícil
de ser feito. Portanto, a escola pode ajudar
nesse processo”, ressaltou.
Reforma do Ensino
O projeto de Felipe Bornier chega à Câmara em meio às discussões sobre a Medida
Provisória 746/16, que reformula o Ensino
Médio brasileiro. O texto-base já foi aprovado
pelos parlamentares na semana passada.
Pelo texto-base, que ainda pode sofrer
alterações, o aumento da carga horária do
ensino médio terá uma transição dentro
de cinco anos da publicação da futura lei,
passando das atuais 800 horas para 1.000
horas anuais. O aluno terá de escolher áreas

Divulgação/Pros

Proposta do deputado Felipe Bornier
(Pros-RJ) quer a inclusão da Educação Digital no currículo escolar dos ensinos infantil e
fundamental. O texto está no Projeto de Lei
6663/16.
De acordo com o autor, a internet e as
redes sociais deixaram de ser um ambiente
exclusivamente profissional e passaram a
fazer parte do cotidiano de crianças e adolescentes.
“Pesquisas apontam que crianças utilizam a internet para adentrar na sexualidade
a partir dos dez anos de idade, por isso, o
‘nude selfie’ e o ‘sexting’ se tornaram algo tão
comum. E isso é muito grave. Com essa exposição na mídia sem controle e consciência,
as crianças e adolescentes ficam sujeitas a
qualquer tipo de violência e constrangimento”, disse Felipe Bornier.
Felipe Bornier não descarta a educação

de conhecimento: linguagens, matemática,
ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica.
Tramitação
A proposta do deputado Felipe Bornier
modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) e aguarda ainda
despacho do presidente da Casa para começar sua tramitação nas comissões da Casa.
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