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Análise 

 

Temas centrais 

A agenda federativa do mês de outubro tem como temas centrais o programa “Mais 

médicos”; as ações de prevenção a calamidades; os leilões de infraestrutura; os 10 anos do 

Estuto do Idoso e do Bolsa Família, a IV Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA), de 

24 a 27 de outubro, em Brasília e as movimentações partidárias e de seus pré-candidatos 

para as eleições de 2014. 

 

“Mais Médicos” 

O programa “Mais médicos”, passa a ter em outubro uma maior quantidade de médicos 

atuando, ainda aquém do esperado por conta dos problemas criados para a liberação dos 

registros profissionais pelos conselhos regionais de medicina. Outubro marca o início da 

segunda fase do programa. Chegam ao país, já na primeira semana, mais dois mil médicos 

cubanos. Os profissionais serão encaminhados para os municípios com os piores Índices de 

Desenvolvimento Humano (IDH), agora, principalmente, na periferia das capitais, regiões 

metropolitanas e áreas com mais dificuldade para a atração de médicos. Os médicos 

passarão três semanas no módulo de avaliação do programa sobre saúde pública brasileira 

e língua portuguesa, juntamente os demais estrangeiros e brasileiros formados no exterior 

que participam do programa (em torno de 532 profissionais). 

Os médicos com diploma no Brasil são em torno de 416 profissionais, que vão atuar em 

217 municípios e 10 distritos de saúde indígena. A participação dos brasileiros cobre apenas 

2,4% da demanda por médicos apresentada pelos 4.025 municípios e os 35 distritos 

indígenas inscritos no “Mais Médicos”. 

O programa, portanto, passa a receber uma grande quantidade de profissionais, o que 

representa uma mudança significativa no quadro da atenção básica à saúde dos municípios 

brasileiros. 
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Prevenção a calamidades 

O mês de outubro tradicionalmente mostra uma intensificação do regime de chuvas 

em algumas regiões do país, o que eleva o risco de calamidades. A maior preocupação se 

concentra na região serrana do Rio de Janeiro, pelo histórico recente de desastres de 

grandes proporções, e na Região Sul do país. 

A Região Serrana tem planos de remoção de mais de 1,5 milhão de famílias, em 

várias áreas, mas nenhum deles foi iniciados. A primeira tentativa será um projeto piloto nas 

áreas de encosta de Petrópolis, com o apoio do Ministério das Cidades (que já liberou uma 

parte dos recursos, no primeiro semestre, para outras iniciativas de prevenção de riscos na 

região) e cooperação do governo japonês, que prevê repasses da ordem de R$ 75 milhões 

ao município, ainda não realizado. Petrópolis é o município com maior número de famílias 

em áreas com risco iminente de deslizamentos (conforme informações do Instituto Estadual 

do Ambiente - INEA).  

Na Região Nordeste, segue o quadro de calamidade provocado pela estiagem 

prolongada, em seu segundo ano. O agravamento da situação levanta o risco à segurança 

hídrica não apenas para a perda de rebanhos e lavoura, mas do abastecimento de água 

potável à população, mais intenso em algumas regiões. 

 

Leilões de infraestrutura e pré-sal 

O mês tem também uma intensa agenda relacionada aos leilões para a concessão de 

aeroportos, rodovias e das áreas de exploração do pré-sal, de onde sairão recursos de 

royalties a serem utilizados já segundo a nova regra de distribuição, com 75% dos recursos 

para a educação e 25% para a saúde. A expectativa era a de que o primeiro repasse fosse 

feito ainda neste ano. O Leilão do Campo de Libra, primeiro na área do pré-sal sob o regime 

de partilha, deve ser objeto de protestos por parte de organizações sindicais e populares. 
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10 anos do Estatuto do Idoso e do Bolsa Família 

Os 10 anos do Estatuto do Idoso (Lei n.° 10.741, de 1.º de outubro de 2003) devem 

motivar um balanço das políticas desenvolvidas. Vários governos estaduais, municipais e o 

do DF têm feito uma agenda de discussões sobre o tema, o que incluem semanas do idoso, 

fóruns de discussões e outras iniciativas. 

IV Conferência Nacional do Meio Ambiente 

A IV Conferência Nacional do Meio Ambiente ocorre de 24 a 27 de outubro, em 

Brasília, com o intuito de contribuir para a implementação da política nacional de resíduos 

sólidos. 

 

 

Movimentações dos dirigentes governamentais com vistas às eleições 2014 

No dia 5, termina o prazo para a criação de partidos e para a eventual troca de 

legenda dos que queiram se candidatar em 2014, a exatamente um ano do pleito. A 

movimentação mexe com o quadro político nacional, por conta da intensificação das 

negociações em torno de alianças.  

A semana delimita também o prazo final para que sejam votadas e sancionadas 

regras do sistema eleitoral a tempo de terem efeito nas próximas eleições. 

A partir de agora, as políticas passam também a ser alvo mais direto de críticas e 

cobranças, exigindo-se uma maior e melhor exposição de resultados e um maior cuidado á 

atuação dos dirigentes públicos de todas as esferas. 
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Calendário político 

 

1º. de outubro 

 4ª Cúpula Mundial de Líderes Locais e Regionais. Rabat, no Marrocos, de 1º e 4 de 

outubro. Evento celebra 100 anos do movimento municipalista internacional, a partir 

da União Internacional das Cidades em 1913. 

 Seminário Regional sobre Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária, promovido 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Goiânia (GO). 

 Conselho das Cidades (ConCidades) promove a 38ª Reunião Ordinária (no auditório 

do Ministério das Cidades, em Brasília, de 30/09 a 02/10). Pauta é o Sistema Nacional 

de Desenvolvimento Urbano e a conjuntura atual. 

 10 anos do Estatuto do Idoso (Lei n.° 10.741, de 1.º de outubro de 2003). 

2 de outubro 

 Seminário Regional sobre Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária, promovido 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Tocantins. 

 Instalação de comissão temporária do Senado para analisar projetos que tramitam 

sobre o tema da segurança pública.  

3 de outubro 

 Previsão de publicação dos editais para o leilão dos aeroportos do Galeão, no Rio, e 

de Confins, em Belo Horizonte, previsto para acontecerem no dia 22 de novembro. 

 Prazo limite para votar a MP 618/2013, que capitaliza o BNDES e a Valec Engenharia 

para a construção de ferrovias.  Texto da MP inclui também regras para a 

renegociação de dívidas rurais. Está na pauta do Plenário do Senado. 
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4 de outubro 

 Data limite para a votação da MP 619/2013, que estabelece ações para ampliar e 

melhorar a capacidade de armazenagem de grãos no país, autorizando a Conab a 

usar o Regime Diferenciado de Contratações (RDC) para contratar silos e armazéns 

públicos. A MP, porém, acabou sendo enxertada com vários outros temas. 

5 de outubro 

 Data limite de filiações partidárias válidas para as eleições de 2014. Ao longo da 

semana, as trocas de partido envolvem políticos interessados em candidaturas aos 

governos estaduais e às assembleias legislativas, além dos demais cargos. A semana 

delimita também o prazo final para que sejam votadas e sancionadas regras do 

sistema eleitoral a tempo de terem efeito nas próximas eleições. 

6 de outubro 

 Cerca de 44 mil eleitores voltam às urnas para escolherem seus prefeitos e vices. Em 

São Paulo, dois Municípios realizarão novo pleito: Ibaté e Tabatinga. No Rio Grande 

do Sul, Tupandi. No Maranhão, o Município de Boa Vista do Gurupi. 

7 de outubro 

 Encontro Nacional de Administradores Tributários (Enat) (Fortaleza-CE, 7 a 9 de 

outubro). 
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 Início do processo de agendamento da opção pelo Regime tributário em 2014, que 

permite a adesão de empresas ao Simples Nacional. 

 A partir dessa data, estarão autorizados a adesão e o uso do Vale-Cultura, do 

Ministério da Cultura. O benefício voltado exclusivamente ao setor cultural pode ser 

oferecido aos trabalhadores com vinculo empregatício e que recebem até cinco 

salários mínimos.  

8 de outubro 

 Seminário Regional sobre Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária, promovido 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Santa Catarina. 

 Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, promovido pela Associação Nacional 

de Transportes Públicos (ANTP) (no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, 

Brasília-DF, 8 a 10 de outubro). 

 Conferência Global sobre Trabalho Infantil (Brasília-DF, 8 a 10 de outubro). 

9 de outubro 

 Diálogo Municipalista 2013, promovido pela Confederação Nacional de Municípios. 

Belo Horizonte (MG). A pauta do encontro prevê a discussão do federalismo brasileiro 

(considerado pela CNM como “desigual e injusto”) e a apresentação de um panorama 

das finanças municipais. 

 I Fórum sobre Arrecadação Municipal e Recuperação de Receitas, promovido pela 

Federação Goiana de Municípios (FGM). Goiânia (GO). 

10 de outubro 

 IV Conferência Nacional Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente, nos dias 10 a 14, com o 

tema "escolas sustentáveis". Brasília (DF). 
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14 de outubro 

 Seminário Regional sobre Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária, promovido 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Matogrosso do Sul. 

 

15 de outubro 

 Data indicativa para a votação do relatório da Comissão Especial sobre Código de 

Mineração (PL 37/11).  

 

20 de outubro 

 Aniversário de 10 anos do programa Bolsa Família (Medida Provisória nº 132, de 

20/10/2003). 

21 de outubro 

 Leilão do pré-sal do Campo de Libra, na Bacia de Santos.  A exploração do pré-sal de 

Libra e outros campos resultará em pagamento de royalties que reforçarão, no futuro, 

o caixa das áreas de educação e saúde. 

 Capacitação promovida pela Agência Nacional de Águas (ANA) para a gestão de 

recursos hídricos por parte dos comitês de bacias. De 21 de outubro a 14 de 

novembro (a distância). 

23 de outubro 
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 Plenário da Câmara pode votar proposta que estabelece o piso salarial dos agentes 

comunitários de saúde e dos agentes de combates a endemias (PL7495/06). Projeto 

beneficia mais de 300 mil profissionais. 

 Leilão do trecho da BR-101 no sul da Bahia, como parte do Programa de 

Investimento Logístico (PIL). 

 Censo Escolar 2013: prazo final para estados e municípios retificarem números do 

Censo que possam estar incorretos. Após o prazo, o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai divulgar o censo escolar final. Os 

dados não contabilizam as matrículas das redes federal e privada de ensino. 

24 de outubro 

 IV Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA), de 24 a 27 de outubro, em 

Brasília, com o intuito de contribuir para a implementação da política nacional de 

resíduos sólidos. 

28 de outubro 

 Seminário Regional sobre Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária, promovido 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Porto Alegre (RS). 

29 de outubro 

 II Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico Local. O evento reunirá 

representantes da sociedade civil, das três esferas do governo, de organismos 

multilaterais e de empreendedores, para debater a promoção do desenvolvimento 

econômico local sustentável (Foz do Iguaçu-PR), de 29 de outubro a 1º de 

novembro). 

31 de outubro 
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 Prazo para os Conselhos de Assistência Social aprovarem a prestação de contas dos 

gestores do Sistema Único de Assistência Social (Suas). 

 

Ao longo do mês 

 

Na Câmara, a pauta do Plenário está trancada por três projetos com urgência constitucional. 

A Proposta de Emenda à Constituição 190/07, que trata do Estatuto dos Servidores do 

Judiciário e os projetos 5740/13 (que cria a Agência Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural); 6053/13, que cria funções comissionadas para o Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes; e 3471/12, que anistia as dívidas das Santas Casas de 

Misericórdia - proposta já incorporada pela Medida Provisória 619/13, mas que ainda não 

teve sua urgência retirada.  

Tranca a pauta do Plenário do Senado a MP 624/2013, que liberou R$ 1,6 bilhão para os 

municípios. Os recursos serão destinados à melhoria da qualidade dos serviços públicos nas 

cidades, como saneamento e transporte público. 

Devem ser votados ao longo do mês os projetos: (PLS) 315/2003, que a cria a mesorregião 

Metade Sul do estado do Rio Grande do Sul, para favorecer o desenvolvimento da região, 

cujos indicadores sociais e econômicos estão abaixo da média gaúcha; e a PEC 35/2011, 

que torna privativas do Senado Federal as decisões sobre tratados, acordos ou atos 

internacionais. Ambas na pauta do Plenário do Senado. Continua à espera, para a votação 

em plenário, a proposta que define as regras para a criação de novos municípios. O projeto, 

oriundo do Senado e objeto de substitutivo da Câmara, possui ampla maioria para ser 

aprovado, mas ainda precisa de acordo entre os líderes para ir a votação. 

- Na pauta da CCT do Senado o PLS 250/2011, em caráter terminativo, que estabelece 

obrigações de universalização de serviços de telecomunicações específicas para a Amazônia 

Legal. Sendo aprovado segue para a Câmara dos Deputados.  
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- Na pauta da CCJ do Senado a PEC 22A/2000 que trata do Orçamento Impositivo e poderá 

contemplar duas lutas históricas do Congresso Nacional: a obrigatoriedade de liberação das 

emendas parlamentares ao Orçamento da União e a definição de uma fonte estável de 

financiamento para a saúde pública.  

 

- Na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado o projeto de lei do 

Senado (PLS 167/2011) que acaba com o teto de financiamento para casa própria, 

atualmente fixado em R$ 500 mil. O autor do projeto, senador Lobão Filho (PMDB-MA), 

argumenta que algumas cidades, como São Paulo e Brasília, apresentam valores médios 

superiores ao máximo permitido pelas regras estabelecidas pelo Conselho Monetário 

Nacional (CMN). A decisão na CAE é terminativa, a última etapa antes da matéria seguir 

para o Plenário. A reunião está marcada para as 10h, na sala 19 da Ala senador Alexandre 

Costa, dia 1 

- na pauta da CCJ do Senado os projetos que fazem parte da pauta prioritária do Senado: a 

PEC 34/2011 Cria carreira de estado do médico com dedicação exclusiva ao SUS. Pauta 

prioritária do Congresso Nacional e PLS 248/2013 Institui passe livre para estudantes de 

todo o país. 

 

 


