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CONTAS Jornal 01  

do mandato de 
deputado federal

@DoutorLuizinho @LuizAntonioJr



Nove projetos de lei
PRODUÇÃO LEGISLATIVA INCLUI BANDEIRAS DE CAMPANHA, 
COMO ZONA FRANCA DA BAIXADA E VACINAÇÃO ONLINE

CARTEIRA DE 
VACINAÇÃO 

ONLINE

MÉDICO 
RESIDENTE 

VALORIZADO

GARANTIA 
JURÍDICA A 
POLICIAIS E 
BOMBEIROS

ANVISA 
MENOS 

MOROSA

REMARCAÇÃO 
DE PASSAGENS 

AÉREAS

SEGURANÇA 
AOS ATLETAS ZONA FRANCA 

DA BAIXADA

PROTEÇÃO 
AOS IDOSOS

CPF 
UNIVERSAL 

PL 468/19

PL 2.803/19

PL 1.481/19

PL 2.730/19 

PL 1.673/19 

PL 591/19 
PL 1.525/19 

PL 2.002/19 

PL 1.422/19 

Prevê a criação de uma carteira de 
vacinação online, que permita o 

poder público e o próprio cidadão 
acessar o seu histórico vacinal.  

A volta de doenças que já haviam 
sido erradicadas, como o sarampo, 

exige medidas como essa. 

Propõe que a bolsa paga ao 
médico residente, que tem carga 
horária de 60 horas semanais, se 

equipare à remuneração recebida 
pelos médicos do Programa Mais 

Médicos. Médicos residentes 
ganham R$ 3.330, enquanto os do 

Mais Médicos, R$ 11.865.  

Prevê que policiais civis, PMs 
e bombeiros que venham a ser 
processados judicialmente, por 

conta de atos cometidos no exercício 
da função, recebam do Estado 

assistência integral e gratuita. Hoje, 
não existe essa garantia legal. 

Propõe que medicamentos, insumos e 
equipamentos cujo uso  

já é autorizado pelas Agências sanitárias 
FAA (americana) e EMA (europeias) tenham 

menos obstáculos de entrada no Brasil. 
Com isso, aumentará a concorrência, a 

qualidade das pesquisas, os preços cairão  
e doentes terão mais opções.  

Estabelece que, em caso de 
remarcação de passagem aérea até 
24h antes do vôo, o valor cobrado 
pelas empresas aéreas, incluídas 

taxas e multas, não poderá exceder 
o valor total do bilhete no ato da 

compra, desde que no mesmo trajeto 
e horário originalmente reservado. 

Feito logo após a tragédia do Ninho 
do Urubu, esse PL estabelece 

regras para o funcionamento de 
alojamentos esportivos mantidos 

por clubes profissionais para alojar 
seus atletas menores de idade. 
A Lei Pelé, aprovada em 1998 e 

que institui normas gerais sobre o 
desporto, é omissa nessa questão.

A exemplo do enclave criado pela Zona 
Franca de Manaus, esse projeto propõe 

que seja criada uma área na Baixada 
Fluminense, sendo sua sede em Nova 

Iguaçu, com tratamento tributário 
diferenciado. Isso ajudaria a gerar 
empregos e desenvolver a região. 

Esse projeto visa a proteger os idosos 
em seus contratos com Seguros 

de Vida. Hoje, é comum que a 
seguradora rompa unilateralmente 
contratos firmados com segurados 

quando eles atingem uma 
determinada idade. Esse projeto visa 

protegê-los dessa prática. 

Em coautoria com outros deputados, 
propõe CPF como documento 

nacional de identificação do cidadão. 
Isso porque cada estado usa um 

documento diferente para identificar 
o indivíduo. A medida permitirá a 

unificação dos cadastros e facilitará  
o acesso aos serviços públicos. 



Deputado lidera grupo pela 
atualização da tabela SUS

Você
sabia?

O fato de ser médico e ter experiência como 
gestor no setor público e privado levou à es-
colha do deputado Dr. Luiz Antonio Teixeira 

Jr. para coordenar o Grupo de Trabalho, com 24 par-
lamentares, que vai propor ao Ministério da Saúde o 
aumento da tabela SUS. Ou seja: o valor que a União 
paga pelos procedimentos médicos realizados na 
rede pública e conveniada. 

Sem reajuste há anos, a defasagem da tabela está le-
vando ao fechamento de hospitais e maternidades em 
todo o País, sobretudo Santas Casas.

O grupo quer ainda a volta do código 7, para que o 
médico possa receber diretamente do SUS. Hoje, ele é 
pago pela entidade contratante. Além de ganhar pou-
co, ainda demora a receber. 

Z  R$ 367,06 FOI O 
VALOR PAGO PELO 
SUS À EQUIPE 
QUE SALVOU O 
PRESIDENTE JAIR 
BOLSONARO

Z  R$ 35,00 É O VALOR 
DO SUS PARA 
UMA BIÓPSIA DE 
MAMA, O QUE NÃO 
COBRE A AGULHA 
DA COLETA DO 
MATERIAL

Z  R$ 545,73 REAIS É 
O VALOR DO SUS 
PARA  CESARIANAS, 
300% MENOS QUE 
SEU CUSTO REAL
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Retorno de doenças 
inspira projeto de lei
Em artigo publicado no dia 30 de 

maio no jornal O Dia, o deputa-
do Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. 

explica por que apresentou o projeto 
que prevê a criação de uma carteira 
de vacinação online para todos os 
brasileiros. Uma das principais razões 
é o fato de, em todo o mundo, estar 
caindo a taxa de vacinação e, com 
isso, doenças que haviam sido erradi-
cadas, como o sarampo, estarem no-
vamente virando realidade. Os fluxos 
migratórios também contribuem com 

o retorno dessas enfermidades.
São raros os adultos que guar-

dam as suas carteiras de vacinação. 
E, se perdem as dos filhos, não têm 
como acessar as informações. Se 
elas estiverem online, isso permitirá 
também uma melhor gestão das in-
formações pelos Governos, identifi-
cando quem e onde é preciso che-
gar com as vacinas, de modo que as 
compras, campanhas e distribuição 
das vacinas também sejam feitas de 
forma mais racional.   
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Duplicação da 
Via Dutra em 
Nova Iguaçu

Os moradores de Nova Iguaçu 
conhecem bem o engarrafamento 
da Rodovia Presidente Dutra. Na 
primeira audiência do mandato, 
o deputado Dr. Luiz Antonio 
Teixeira Jr. teve uma reunião com o 
ministro de Infraestrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas, que garantiu 
a duplicação do trecho da Dutra 
como cláusula na renovação do 
contrato da concessionária.

MINISTRO PROMETE 
INCLUIR CLÁUSULA NA 
RENOVAÇÃO DO CONTRATO 
DE CONCESSIONÁRIA

CARTEIRA DE VACINAÇÃO ONLINE

GABINETE LUIZ ANTONIO TEIXEIRA JUNIOR
Câmara dos Deputados - Praça dos Três 
Poderes - Anexo III Gabinete 577 
Brasília - DF - CEP 70160-900
Tel: (61) 3215-5577


