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Análise 

A agenda federativa do mês de setembro tem como tema central, na agenda positiva 

encampada pelo Governo Federal, o programa “Mais Médicos”. Em termos de riscos 

potenciais ou problemas persistentes, as manifestações nas grandes cidades, a seca no 

semiárido Nordestino e as ações de prevenção a calamidades e defesa civil. 

O programa “Mais Médicos”  tem um indicativo (dia 16) para o início das atividades 

dos médicos estrangeiros. Todavia, o processo ainda deve ser lento, ao longo deste mês, e 

apenas ganhar maior volume de implementação a partir do mês de outubro. 

A saúde pública tem duas agendas em paralelo à dos “Mais Médicos”. De um lado, 

há uma pressão em torno da aprovação do piso salarial dos agentes de saúde (mais de 300 

mil profissionais em todo o país). De outro, há uma retomada da discussão sobre o 

financiamento do setor. Sobre o assunto, há movimentações parlamentares em favor de um 

percentual dos royalties para a saúde e de retorno de um contribuição específica para a 

área. Algumas das conclusões a esse respeito podem vir consubstanciadas no relatório final 

da Comissão de Financimento da Saúde Pública 

As manifestações em grandes cidades têm como foco as comemorações do 7 de 

setembro. Há preocupação com grupos minoritários e violentos que têm se associado aos 

últimos protestos.  

Há eleições municipais a serem repetidas em alguns municípios (Taipas do Tocantins 

(TO), Santana de Cataguases (MG), Augusto Pestana (RS), Soledade (PB) e Goiatuba (GO)). 

O Congresso Nacional prossegue com as discussões sobre a demarcação de terras 

indígenas. Existe o indicativo de apresentação do relatório final do Grupo de Trabalho 

destinado a debater questões de Terras Indígenas, na Câmara dos Deputados (dia 3). 

A questão da seca se desdobra do semiárido Nordestino para outras regiões. Uma 

marcha a Brasília reúne 55 Municípios do Norte de Minas que cobram reconhecimento do 

Ministério da Integração Nacional de sua condição de cidades do semiárido brasileiro. A 

mobilização é coordenada pela Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene 

(Amans). 
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O mês de setembro comumente demarca o início da temporada de chuvas, o que 

traz os riscos usuais inerentes ao período, ou seja, o de calamidades decorrentes de 

inundações e deslizamentos. O tema é objeto do Fórum Nacional de Defesa Civil, em 

Joinville – SC, dias 25 a 27. 

Tangencialmente ao tema, a Câmara e o Senado devem analisar, ao longo do mês, a 

Medida Provisória 615/2013, que tem prazo final para a votação estabelecido no dia 16. A 

MP autoriza subvenção econômica à safra 2011/2012 de cana-de-açúcar e de etanol da 

região Nordeste, mas tem sido objeto da sistemática conhecida como “barriga de aluguel”. 

O fenômeno tem dado às MPs o status de recurso preferencial não apenas do Executivo, 

mas também dos parlamentares para aprovar uma profusão de matérias díspares, em uma 

mesma MP, em rito sumário, como é próprio das MPs. O fato, porém, além de desvirtuar o 

sentido das MPs, ampliar as arestas que podem constituir objeto de distintos vetos, tanto do 

Executivo quanto de setores do legislativo. O fato contribui para a longa demora na 

aprovação das medidas, o tempo exíguo de análise pelo Senado e estimula as táticas de 

obstrução, seja para incluir, seja para excluir matérias e dispositivos. A situação eleva a 

tensão dentro do Legislativo, sobretudo na Câmara, e tem sido motivo recorrente de 

estresse na relação com o Poder Executivo. 

Ao longo do mês, ocorrem as etapas estaduais da Conferência Nacional de Meio 

Ambiente, que este ano deve se concentrar sobretudo na discussão da política nacional de 

resíduos sólidos. 
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Calendário político 

 

1º. de setembro 

 Eleições em Taipas do Tocantins (TO), Santana de Cataguases (MG), Augusto 

Pestana (RS), Soledade (PB) e Goiatuba (GO). 

3 de setembro 

 Data indicativa para a votação em Plenário do projeto de lei que trata do piso 

nacional dos agentes comunitários de saúde (PL 7495/06). 
 Apresentação do Relatório Final do Grupo de Trabalho destinado a debater questões 

de Terras Indígenas. Câmara dos Deputados, Plenário 3 às 14h30. 

4 de setembro 

 Data prevista para a vinda à Brasília de 55 Municípios do Norte de Minas que cobram 

reconhecimento do Ministério da Integração Nacional de sua condição de cidades do 

semiárido brasileiro. A mobilização é coordenada pela Associação dos Municípios da 

Área Mineira da Sudene (Amans). A demanda inclui 35 municípios do Norte de Minas 

e 20 do Vale do Jequitinhonha que buscam que seus produtores rurais sejam 

abrangidos pelas políticas públicas da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste (Sudene), de modo a minimizar os efeitos da seca prolongada sobre a 

região. 

 Apresentação do relatório final da na Comissão de Financimento da Saúde 

Pública, às 14h30, Câmara dos Deputados. 

 

10 de setembro 
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13 de setembro 

 Prazo final para adesão ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Água e 

Saneamento. As 3,6 mil escolas situadas no campo que solicitaram recursos 

federais para investir no abastecimento de água e saneamento sanitário vão receber 

de R$ 25 mil a R$ 32 mil para custeio e capital. O valor do repasse é determinado de 

acordo com o número de estudantes registrados no Censo Escolar. 

 Prazo para os estados e municípios que tenham interesse em aderir ao programa 

federal “Estação Juventude” enviarem suas propostas e respectivos planos de 

trabalho, por meio do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasses 

(Siconv). O programa tem a finalidade de promover a inclusão e emancipação dos 

jovens, com a ampliação do acesso às políticas públicas por meio destes 

equipamentos públicos. 

15 de setembro 

 Data prevista para o desembolso de R$ 1,5 bilhão em auxílio financeiro do 

Governo Federal aos Municípios. 

16 de setembro 

 Programa Mais Médicos: data prevista para que os médicos estrangeiros inscritos, 

acolhidos e avaliados pelo programa, iniciem suas atividades nos municípios. Os 938 

médicos inscritos no programa (entre brasileiros e estrangeiros) vão atender 

aproximadamente 4 milhões de brasileiros em 404 municípios. 

 Data em que o Grupo de Trabalho da PEC 300, da Câmara dos Deputados, criado 

para estabelecer piso único de policiais e bombeiros, terá para buscar solução ao 

impasse. A decisão foi do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves. 
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 Prazo final do Congresso Nacional à apreciação da MP 615/2013 que autoriza o 

pagamento de subvenção econômica aos produtores da safra 2011/2012 de cana-de-

açúcar e de etanol da região Nordeste e o financiamento da renovação e implantação 

de canaviais com equalização da taxa de juros. 

17 de setembro 

 Data em que o Congresso Nacional tare nova sessão para análise dos vetos 

presidenciais. Estão na pauta os vetos. Consta na pauta projetos pendentes como 

multa de 10% em demissões sem justa causa e a MP 610 de 2013 que reduz as 

dívidas dos produtores rurais. 
 Também para a data está prevista a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO). A matéria está impedida de ser votada pela pauta dos vetos que está 

trancando a votação no Congresso Nacional. 

 

18 de setembro 

 Pregão da Valec para aquisição dos trilhos que serão usados na construção da 

Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), na Bahia. O valor estimado pela estatal 

para aquisição total dos trilhos é de até R$ 559 milhões. 

 Leilão de dois lotes de concessão de rodovias em sessão pública na BM&F: a BR-050 

(em Goiás e Minas Gerais) e a BR-262 (Minas Gerais e Espírito Santo). Existe previsão 

de leilão de mais cinco lotes, ainda sem previsão de data. 

19 de setembro 

 Data definida pelo governo para o leilão do trem-bala que ligará Rio de Janeiro, São 

Paulo e Campinas. Há especulação de novo adiamento do leilão, mais ainda sem 

confirmação. 
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 Prazo para os secretários estaduais e municipais de educação, que tenham em suas 

redes escolas multisseriadas, no campo ou quilombolas, aderirem ao Escola da Terra, 

programa do Ministério da Educação que oferece formação continuada a professores 

que lecionam nessas unidades. 

25 de setembro 

 Entre os dias 25 e 27 ocorrerá o Fórum Nacional de Defesa Civil, evento promovido 

pelo Ministério da Integração Nacional, em Joinville (SC). Tema: "Há uma década 

fazendo da informação uma forma de proteção". 

30 de setembro 

 Prazo para os gestores do Sistema Único de Assistência Social (Suas) prestarem 

contas ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

Municípios, estados e o Distrito Federal deverão apresentar informações, por meio do 

sistema Suasweb, sobre programas e serviços e sobre a utilização dos recursos 

federais repassados em 2012, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social 

(FNAS). 

 Prazo para municípios das regiões Norte e Nordeste incluírem demanda municipal 

para modernizar as centrais de recebimentos de produtos da agricultura familiar. Para 

isso, é preciso procurar a Câmara Governamental Intersetorial de Segurança 

Alimentar e Nutricional (Caisan) de cada Estado ou a Secretaria de Agricultura e 

solicitar a inclusão da demanda na proposta de participação do governo estadual no 

Edital 01/2013, da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, vinculada ao 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (Sesan/MDS). 
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Eventos ao longo do mês 

 Ciclo de debates: IBMEC CONFERENCE 2013 - Metamorfoses do Brasil 

Contemporâneo: As transformações na sociedade, a agenda de reformas, 

tendências da economia. Data: de 26 de agosto a 7 de outubro. Local: IBMEC, 

Rio de Janeiro. 

 Do dia 16 a 20 do mês o presidente do Senado Renan Calheiros definiu a pauta 

prioritária em que haverá Ordem do Dia de segunda à sexta no Plenário do 

Senado e fez acordo com os presidentes das comissões temáticas que definam 

pautas prioritárias das comissões. 

 Definido para inicio de setembro a sabatina do procurador Rodrigo Janot para 

Procuradoria-Geral da República (PGR), no Senado Federal.  

 A visita da ministra Miriam Belchior à Câmara dos Deputados está prevista para 

início de setembro para explicar os critérios definidos pela vinda de médicos 

estrangeiros para o país.  

 Consta na Pauta do Plenário da Câmara dos Deputados projetos que trancam a 

pauta. São eles: PL 37/2011 que dispõe sobre o regime de aproveitamento das 

substâncias minerais, com exceção dos minérios nucleares, petróleo, gás natural e 

outros hidrocarbonetos fluidos e das substâncias minerais submetidas ao regime de 

licenciamento de que trata o inciso III do art. 2º do Decreto-Lei nº 227, de 28 de 

fevereiro de 1967. Marco regulatório da Mineração; PL 3471/2012 que concede 

anistia para as Santas Casas de Misericórdia, entidades hospitalares sem fim 

econômico, hospitais de natureza religiosa e entidades de saúde de reabilitação física 

de deficientes  sem fins lucrativos, que tenham débitos de tributários e 

previdenciários e com o Fundo Nacional de Saúde; PL 5900/2013, Lei dos Crimes 

Hediondos, para prever os delitos de peculato, concussão, excesso de exação, 

corrupção passiva e corrupção ativa, além de homicídio simples e suas formas 

qualificadas, como crimes hediondos. 


