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Brasília-DF, 21 de setembro de 2011 

 

Ministro diz que Saúde precisa de mais R$45 bi 

 

Em discurso na Câmara a um dia da votação de projeto para regulamentar a Emenda Constitucional 29 – 

lei que fixa os investimentos mínimos de União, estados e municípios em Saúde -, o ministro Alexandre 

Padilha (Saúde) disse ontem que o Brasil precisa de mais R$45 bilhões por ano para equiparar seus 

serviços aos de vizinhos sul-americanos.  

 

A cifra se refere ao que as três esferas de governo teriam de aplicar a mais caso queiram oferecer aos 

doentes o mesmo que Chile e Argentina. O valor corresponde à arrecadação da extinta CPMF, em 2007, 

seu último ano de vigência. 

 

O incremento representaria um aumento de 30% sobre as despesas atuais dos governos, de cerca de R$150 

milhões – o orçamento do Ministério da Saúde é de pouco mais da metade disso (R$77 milhões).  

*Fonte: O GLOBO 

  

Câmara vota hoje a regulamentação da Emenda 29 

 

O Plenário pode votar hoje o projeto que regulamenta os recursos para a saúde previstos na Emenda 29 

(PLP 306/08). Esse é o único item da pauta da sessão extraordinária marcada para as 13h30. O assunto foi 

discutido ontem no Plenário, durante comissão geral. 

 

O presidente da Câmara, Marco Maia, disse que também há possibilidade de entrar na pauta desta tarde o 

projeto que cria a Comissão da Verdade (PL 7376/10), se houver acordo entre os líderes partidários. 

 

Emenda 29 
O projeto que regulamenta a Emenda 29 trata dos valores mínimos a serem aplicados anualmente pela 

União, por estados e por municípios em ações e serviços públicos de saúde e dos critérios de rateio das 

transferências para a saúde. O texto base da proposta foi aprovado pelo Plenário em 2008 e prevê a criação 

da Contribuição Social da Saúde (CSS), imposto a ser cobrado nos moldes da extinta CPMF.  

 

Os deputados votarão nesta semana um destaque do DEM que pretende retirar do texto a base de cálculo 

da CSS e, assim, inviabilizar a cobrança do tributo. Se for aprovado o destaque do DEM, o texto vai para 

o Senado criando o novo imposto, mas sem definir a base de cálculo. 

 

Para o presidente da Câmara, não há “clima político” para a criação de um novo imposto para financiar a 

saúde. Segundo ele, os recursos para a regulamentação da Emenda 29 deverão vir da readequação do 

Orçamento, de áreas como os royalties do petróleo. 

 

Classificação de despesas 
O projeto que regulamenta a Emenda 29 lista 12 despesas que podem ser consideradas para o 

cumprimento do mínimo a ser investido em saúde. Entre as ações permitidas estão a vigilância em saúde 

(inclusive epidemiológica e sanitária); a capacitação do pessoal do Sistema Único de Saúde (SUS); a 

produção, compra e distribuição de medicamentos, sangue e derivados; a gestão do sistema público de 

saúde; as obras na rede física do SUS e a remuneração de pessoal em exercício na área. 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SAUDE/202881-CAMARA-APROVA-CRIACAO-DE-EMPRESA-PARA-GERIR-HOSPITAIS-UNIVERSITARIOS.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/DIREITOS-HUMANOS/148111-PROJETO-CRIA-A-COMISSAO-NACIONAL-DA-VERDADE,-SEM-CARATER-PUNITIVO.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/NAO-INFORMADO/123390-CAMARA-APROVA-NOVA-CONTRIBUICAO-PARA-FINANCIAR-SAUDE.html
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O projeto também lista dez despesas que não podem ser custeadas com os recursos vinculados pela 

Emenda 29. Entre elas, o pagamento de inativos e pensionistas; merenda escolar; limpeza urbana e 

remoção de resíduos; ações de assistência social; e obras de infraestrutura. 

 

Entidades ligadas à área da saúde afirmam que essa lista possui caráter subjetivo e pode dar margem a 

manobras. Atualmente, segundo o Ministério da Saúde, há estados que, respaldados pelo Tribunal de 

Contas, interpretam como possíveis de ser contabilizadas como gastos em saúde iniciativas de combate à 

fome, de saneamento e várias outras. Em alguns casos, até recursos destinados ao Bolsa Família – 

principal programa de transferência de renda do governo federal – chegaram a ser contabilizados como 

gastos com saúde. 

 

Verbas da União 
O substitutivo aprovado pelo Plenário em 2008 mantém a regra atualmente seguida pela União para 

destinar recursos à área de saúde, ou seja, o governo federal aplicará o valor empenhado no ano anterior 

acrescido da variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB), além do adicional da arrecadação da CSS 

(se aprovado o novo tributo). 

 

Se houver revisão posterior para cima no cálculo do PIB, créditos adicionais deverão ser abertos para 

ajustar o total. No caso de revisão para baixo, o valor mínimo nominal não poderá ser reduzido. 

De acordo com o governo federal, a União já cumpre o preceito constitucional e até aplica acima do que 

está previsto. Segundo o Executivo, a previsão de gastos com saúde para 2011 é de R$ 71,5 bilhões, o que 

corresponde a 6,9% da receita corrente bruta. 

 

Estados e municípios 
Segundo o substitutivo, os estados deverão aplicar na saúde 12% da receita corrente bruta, e os municípios 

15%. Esses percentuais são os mesmos exigidos pela Emenda 29 até o exercício financeiro de 2004 e que 

continuaram em vigor por falta de regulamentação posterior da emenda. 

 

O substitutivo autoriza os estados e o Distrito Federal a excluir os recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) da base 

de cálculo do montante a ser aplicado em saúde. A regra valerá por cinco anos contados da data de 

vigência da futura lei complementar. 

 

Outro benefício concedido aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal é a possibilidade de 

considerar como parte da aplicação mínima as despesas com juros e amortizações de empréstimos usados, 

a partir de 1º de janeiro de 2000, para financiar ações e serviços públicos de saúde. 

 

Confira aqui a íntegra da proposta. 

 

*Fonte: Agência Câmara 

 

Câmara aprova criação de empresa para gerir hospitais universitários 

 

O Plenário aprovou nesta terça-feira, 20, por 240 votos a 112, o substitutivo do deputado Danilo Forte 

(PMD-CE) para o Projeto de Lei 1749/11, do Executivo, que cria a Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (Ebserh) para administrar hospitais universitários federais e regularizar a contratação de 

pessoal desses órgãos, atualmente feita por fundações de apoio das universidades em bases legais frágeis. 

A matéria deve ser analisada ainda pelo Senado. 

 

Segundo o texto, a Ebserh deverá respeitar o princípio da autonomia universitária ao administrar os 

hospitais universitários federais. Ela será vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e controlada 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=394079
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SAUDE/200367-PROJETO-CRIA-EMPRESA-PARA-ADMINISTRACAO-DE-HOSPITAIS-UNIVERSITARIOS.html
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totalmente pela União. A empresa seguirá as normas de direito privado e poderá manter escritórios nos 

estados.  

 

O governo argumenta que as fundações de apoio não conseguem atuar de forma complementar e alinhadas 

com as diretrizes governamentais e das instituições, provocando perda de capacidade de planejamento e de 

contratação de serviços. 

 

O novo modo de administrar os hospitais baseia-se na experiência do Hospital de Clínicas de Porto 

Alegre. A matéria chegou a tramitar na Câmara por meio da Medida Provisória 520/10, que foi aprovada, 

mas perdeu a validade quando estava em debate no Senado, em junho deste ano. 

 

Pessoal 

Os 53,5 mil servidores públicos que trabalham nos hospitais universitários federais poderão ser cedidos à 

nova empresa, assegurados os direitos e vantagens que recebem no órgão de origem. 

 

No caso dos 26,5 mil funcionários recrutados pelas fundações de apoio das universidades, eles poderão ser 

contratados temporariamente por até cinco anos sob o regime celetista. Se as contratações forem feitas 

para cumprir os contratos de administração com os hospitais, elas deverão ocorrer nos primeiros 180 dias 

da constituição da empresa, por processo seletivo simplificado. 

 

Até o final desses cinco anos, todo o quadro de pessoal deverá ser contratado por concurso público de 

provas e títulos, ainda sob o regime celetista. Para valorizar o conhecimento acumulado do pessoal 

atualmente empregado que prestar o concurso, o projeto autoriza a contagem como título do tempo de 

exercício em atividades correlatas ao respectivo emprego pretendido. 

 

A contratação precária dos trabalhadores pelas fundações de apoio foi condenada pelo Tribunal de Contas 

da União (TCU) em 2008, quando determinou ao Executivo a adoção de medidas para solucionar o 

problema legal. 

 

Conselho de enfermagem 

Para o relator Danilo Forte, as mudanças no texto tiveram o objetivo de evitar que algum ponto do projeto 

pudesse indicar a possibilidade de privatização dos hospitais. Entre os pontos destacados pelo relator, está 

a mudança de sociedade anônima para empresa pública.  

 

Forte aceitou somente uma das 16 emendas apresentadas em plenário. De autoria da deputada Carmem 

Zanotto (PPS-SC), a emenda inclui representante do Conselho Federal de Enfermagem no conselho 

consultivo da nova empresa. 

 

Entretanto, por meio de um destaque do PPS, outra emenda da deputada foi incorporada ao texto para dar 

o prazo de um ano para que a nova empresa reative serviços desativados nos hospitais universitários. O 

relator argumenta que a empresa poderá funcionar como um instrumento de qualificação dos estudantes 

universitários de saúde e de operacionalização dos hospitais. 

 

“A criação da empresa é o melhor remédio para os funcionários contratados de forma precária. Eles terão 

sua experiência reconhecida nas provas que serão feitas”, disse, referindo-se aos concursos que serão 

feitos para preencher as vagas na Ebserh. 

 

Leia também: 

 Contratos de hospitais com Ebserh vão prever avaliação de resultados 

 Deputados apontam privatização; Psol ameaça ir à Justiça 

 

Confira aqui a íntegra da proposta. 

*Fonte: Agência Câmara 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SAUDE/202881-CAMARA-APROVA-CRIACAO-DE-EMPRESA-PARA-GERIR-HOSPITAIS-UNIVERSITARIOS.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SAUDE/202882-CONTRATOS-DE-HOSPITAIS-COM-EBSERH-VAO-PREVER-AVALIACAO-DE-RESULTADOS.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SAUDE/202872-DEPUTADOS-APONTAM-PRIVATIZACAO;-PSOL-AMEACA-IR-A-JUSTICA.html
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=511029
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TCU quer reajuste de até 54% para servidores 
iG teve acesso a planilhas do plano de carreira do Tribunal, cujos aumentos superam R$ 8 mil. Impacto é 

de R$ 289 milhões ao ano 

 

Na contramão do arrocho fiscal defendido pelo governo federal, o Tribunal de Contas da União (TCU) 

enviou ao Congresso Nacional projeto de lei que cria funções de confiança, aumenta bonificações, encurta 

o tempo que os servidores levam para chegar ao topo da carreira e reajusta, em até 54%, o salário de seus 

concursados. 

 

O iG teve acesso com exclusividade às planilhas usadas pelo Tribunal para embasar o projeto, que trata do 

seu novo plano de carreira. Na justificativa, o TCU estima que a proposta, que tramita desde julho na 

Câmara dos Deputados, terá impacto anual de R$ 289 milhões nas contas públicas – por mês, o 

incremento custaria R$ 21,8 milhões. Na prática, o cálculo já valeria para os Orçamentos de 2012 e 2013. 

 

O reajuste privilegia principalmente os auditores de controle externo, que já estão entre os servidores mais 

bem pagos do Tribunal. Pela proposta, um auditor em início de carreira que hoje ganha R$ 14,7 mil brutos 

passaria a receber R$ 22,7 mil - um incremento mensal de R$ 8 mil. A remuneração bruta do mesmo 

funcionário em fim de carreira saltaria de R$ 20,4 mil para R$ 26, 4 mil por mês. 

 

A “turbinada” nos salários se dá pelo aumento das bonificações pagas aos concursados. A proposta 

amplia, por exemplo, de 80% para 100% o teto da Gratificação de Desempenho e cria a Gratificação de 

Auxílio ao Congresso Nacional. Essas bonificações correspondem a um incremento mensal de até R$ 

1.282,21 e R$ 3.205,54, respectivamente, no contracheque dos servidores do TCU. 

 

A proposta do Tribunal segue a linha dos aumentos pleiteados pelo Judiciário, que quase provocaram uma 

crise institucional com o Executivo. No texto, o presidente interino da Corte, ministro Augusto Nardes, 

que assina a proposta, argumenta que o reajuste visa equiparar os vencimentos de servidores do Tribunal 

ao de outros carreiristas da União. 

 

Nardes acrescenta que, sem o aumento, "metas arrojadas", como a fiscalização dos investimentos da Copa 

do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, podem ser comprometidas. O TCU tem, entre outros 

objetivos, papel de zelar pela correta aplicação de recursos federais. 

 

Caminho mais rápido para o topo 

O projeto prevê também a reestruturação das carreiras de auditor e de técnico de controle externo. Na 

prática, a medida reduz de quinze para apenas dez anos o tempo em que os servidores levam para atingir o 

topo da carreira, porque funde as seis maiores remunerações de cada uma das categorias. 

 

Assim, em uma década - já incluindo os dois anos de estágio probatório pelo qual passam os concursados -

, um auditor que hoje ganha R$ 18,2 mil brutos passa a receber R$ 26,4 mil, que corresponde ao 

vencimento do mesmo servidor em fim de carreira. Já a remuneração dos técnicos, no mesmo período, 

pula de R$ 11 mil para R$ 16 mil. 

 

Os cálculos, no entanto, são conservadores. Não foram levados em conta os adicionais de especialização, 

que pode chegar a 12% do salário, e de tempo de serviço, que beneficia servidores mais antigos, além as 

funções de confiança, que privilegia funcionários em postos de chefia. 

 

Sem previsão orçamentária 

A proposta cria ainda 70 novas vagas de confiança e reajusta em até R$ 1,9 mil os valores dos postos já 

existentes. Para funcionários que ocupam cargos comissionados (ou seja, sem concurso), o projeto eleva a 

remuneração de oficial de gabinete de R$ 11,8 mil para R$ 17 mil e, de assistente, de R$ 8,3 mil para R$ 

12 mil. 
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O TCU conta hoje com 2.295 servidores concursados e 301 comissionados. O último reajuste para 

servidores do Tribunal foi concedido em 2009. Atualmente, o novo plano de carreira do TCU tramita na 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara. Se for aprovado em 

plenário, ainda terá que passar pelo Senado. 

 

A consultoria de Orçamento da Câmara explicou à reportagem que não há previsão orçamentária este ano 

para abrigar o aumento do TCU. Procurado, o Tribunal afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, 

que não se manifestaria sobre os reajustes propostos no plano.  

*Fonte: IG 

  

Processo que anulou provas da PF na Boi Barrica correu em tempo recorde 

 

O julgamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ) que anulou as provas da Operação Boi Barrica 

tramitou em alta velocidade, driblando a complexidade do caso, sem um pedido de vista e aproveitando a 

ausência de dois ministros titulares da 6.ª turma. O percurso e o desfecho do julgamento provocam hoje 

desconforto e desconfiança entre ministros do STJ. 

 

Uma comparação entre a duração dos processos que levaram à anulação de provas de três grandes 

operações da Polícia Federal – Satiagraha, Castelo de Areia e Boi Barrica – explica por que ministros do 

tribunal reservadamente levantam dúvidas sobre o julgamento da semana passada que beneficiou 

diretamente o principal alvo da investigação: Fernando Sarney, filho do senador José Sarney (PMDB-AP).  

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 

  

Médicos param e até 35 milhões de pessoas ficam sem os serviços de planos de saúde 
Paralisação afeta pacientes de 23 Estados e do Distrito Federal 

 

Médicos de 23 Estados e do Distrito Federal paralisam o atendimento a certos planos de saúde nesta 

quarta-feira (21) para cobrar um aumento no valor pago pelas consultas e também para protestar contra o 

que os profissionais chamam de “postura abusiva e antiética” das seguradoras. De acordo com a Agência 

Brasil, a estimativa é de que os planos afetados tenham de 25 milhões a 35 milhões de usuários, o que 

corresponde a 76% do total de clientes em todo o país.  

 

Hoje, os médicos prometem não atender consultas eletivas (marcadas com antecedência), que devem ser 

remarcadas. Em nove Estados, todos os planos serão atingidos. Em outros 14 e no Distrito Federal, apenas 

algumas empresas serão afetadas.  

 

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), que regula esse mercado no Brasil, diz que, “para os 

atendimentos eletivos, as operadoras devem providenciar um novo agendamento das consultas, exames, 

internações ou quaisquer outros procedimentos com solicitação médica prévia, em tempo razoável, de 

forma a garantir a assistência à saúde de seus beneficiários consumidores”.  

 

Procedimentos de emergência devem ser realizados normalmente. A agência diz que não há “justificativa 

legal para a suspensão de atendimento nesses casos". Em nota, a FenaSaúde (Federação Nacional de 

Saúde Suplementar), que representa 15 das maiores operadoras do país, diz que vem negociando a 

remuneração com os médicos e que suas afiliadas estão entre as que pagam os maiores valores pelos 

procedimentos.  

 

Essa é a segunda vez que os médicos param neste ano. O primeiro boicote aconteceu em 7 de abril deste 

ano, com o objetivo de abrir um canal de negociação com os planos de saúde. De acordo com os 

profissionais, as empresas se recusavam a rever os valores das consultas e dos procedimentos.  

 

A categoria reivindica que o valor médio da consulta passe para R$ 60. Pede ainda que seja incluído no 

contrato com as operadoras um índice de reajuste anual. Atualmente, o valor médio pago por consultas é 
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de R$ 40, mas há planos de saúde que pagam de R$ 15 a R$ 20 por consulta médica. Apenas uma 

operadora paga R$ 80 por consulta médica.  

 

Os médicos também cobram das operadoras o fim da interferência das operadoras sobre o trabalho dos 

profissionais – eles reclamam de supostas atitudes como “glosas indevidas”, que é quando o plano rejeita a 

prescrição de um tratamento ou se recusa a fazer o pagamento pelo procedimento, e a colocação de limites 

sobre o número de consultas ou exames. Também há reclamações sobre supostas pressões para que 

pacientes internados recebam alta logo.  

 

De acordo com o CFM (Conselho Federal de Medicina), um dos organizadores do protesto, o Brasil tem 

hoje 347 mil médicos em atividade e cerca de 160 mil atuam no atendimento de planos de saúde. Hoje, 

24% da população brasileira (46,6 milhões de pessoas) é usuária desse tipo de serviço.  

*Fonte: R7, COM AGÊNCIA BRASIL 

  

Câmara aprova anistia para policiais e bombeiros militares 

 

Projeto promove perdão a crimes originados em movimentos reivindicatórios praticados entre 1997 e a 

publicação da nova lei no Diário Oficial da União; profissionais de 14 entes federativos são anistiados 

Deputados aprovaram no final da noite desta terça-feira (20) em plenário o Projeto de Lei do Senado 

2041/2011, que concede anistia criminal a policiais e bombeiros militares punidos pela por participação 

em movimentos reivindicatórios.  

 

Ao todo, profissionais de 13 estados e do Distrito Federal ficam livres de sanções tipificadas no Código 

Penal Militar, e não àquelas definidas no Código Penal. Assinada pelo presidente do Senado, José Sarney 

(PMDB-AP), e já aprovada também pelos senadores, a matéria segue para sanção presidencial. 

 

De acordo com o texto, profissionais de Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rodônia e Sergipe são 

anistiados por reivindicar – com paralisações e outras ações que violaram o código militar – melhorias 

salariais e de condições de trabalho entre 1º de janeiro de 1997 e a data de publicação da futura lei no 

Diário Oficial da União. 

 

Já para os policiais e bombeiros militares de Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do 

Norte, Roraima, Santa Catarina e Tocantins, além do Distrito Federal, a anistia recai sobre ações 

reivindicatórias executadas entre 13 de janeiro de 2010 – data da publicação da Lei 12.191/10, que livrou 

de punição policiais e bombeiros militares desses oito estados e do DF por participação em movimentos 

reivindicatórios realizados entre 1997 e 2010 – e a data de publicação da nova legislação. 

 

Ao fim da votação, que ocorreu rapidamente e de maneira simbólica (por meio de consenso e sem 

conferência de votos), deputados comemoraram a aprovação e anunciaram o fim da ameaça de obstrução 

anunciada antes do feriado de 7 de setembro, que poderia impedir a votação de outras proposições em 

pauta. Outros voltaram a defender a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 300/2008, que 

iguala o salário pago a policiais e bombeiros dos estados brasileiros ao teto da categoria, praticado no 

Distrito Federal. 

 

Polêmica, a matéria chegou a ser aprovada pelos deputados, em primeiro turno no ano passado, mas a 

interferência do governo junto à base aliada impediu a consecução da votação. Por se tratar de instrumento 

legislativo que implica alteração no texto constitucional, a matéria tem de passar por dois turnos de 

votação tanto na Câmara quanto no Senado.  

 

Além disso, propostas de emenda à Constituição exigem aprovação de, no mínimo, 308 deputados e 49 

senadores (três quintos dos 513 deputados e 81 senadores). Não há previsão de data para o retorno da PEC 

300 à pauta de deliberações em plenário.  

*Fonte: CONGRESSO EM FOCO 
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Prova de vida de segurados do INSS começa em janeiro 
Recadastramento, anual, será realizado diretamente no banco pagador do benefício 

 

O processo de prova de vida dos segurados do INSS, por meio das agências bancárias, já tem data para 

começar: janeiro do ano que vem. Todos os aposentados e pensionistas que recebem benefícios em conta 

corrente ou poupança terão de se recadastrar, ano a ano, diretamente no banco pagador. Quem não se 

apresentar poderá ter o pagamento suspenso. 

 

Segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), ficará a cargo de cada uma das 17 instituições 

financeiras conveniadas ao INSS autorizadas a fazer o pagamento escolher os mecanismos de 

comunicação para o recadastramento. 

 

O contato com o segurado será por meio de carta à casa dele ou por comunicado na tela de 

autoatendimento dos caixas eletrônicos. Os dados serão repassados automaticamente à Empresa de 

Tecnologia e Informação da Previdência Social (Dataprev). 

 

De acordo com o Ministério da Previdência Social, o objetivo da medida é manter o cadastro atualizado e 

evitar pagamentos indevidos. Antes, a necessidade de atualizar dados só valia para quem recebia via 

cartão magnético. 

 

Tanto a comprovação de vida quanto a renovação de senha (para os que contam com cartão magnético) 

serão realizadas por empregados do banco. A atualização dos dados poderá ser feita também em caixas de 

autoatendimento que contam com o sistema biométrico, de identificação pela palma da mão. 

 

INSS de olho nas mortes 
Além do recadastramento dos aposentados, o INSS já dispõe de um sistema de informação de mortes por 

meio dos cartórios, o Sisobinet. Para a presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas do Rio 

(Faaperj), Yedda Gaspar, o sistema ainda é falho. “Conheci duas pessoas que por dois anos receberam 

pensão da mãe, indevidamente. É preciso reduzir os casos de fraude”, diz.  

*Fonte: O DIA 

  

Petistas atacam "choque de gestão", o modelo tucano de governar 

 

O ex-prefeito de Porto Alegre, Raul Pont, disse que os contratos que os tucanos firmaram no Rio Grande 

do Sul "são leoninos", beneficiando a iniciativa privada  em prejuízo do patrimônio público. 

 

A crítica ao modelo tucano de governar, o chamado "choque de gestão", pontuou todas as participações do 

Seminário sobre as Parcerias Público Privadas, promovido pelo deputado estadual Elton Welter (PT), na 

manhã desta segunda-feira, 19, na Assembleia Legislativa.  

 

Os convidados de Welter e da bancada do PT, o ex-prefeito de Porto Alegre Raul Pont, o deputado 

estadual paulista Simão Pedro e o sociólogo mineiro e consultor do PT, Luiz Carlos da Silva, falaram 

sobre as experiências administrativas do PSDB em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 

 

O ex-prefeito de Porto Alegre disse que as parcerias público privadas podem ser um instrumento do poder 

público para melhorar o atendimento à população em alguns setores, mas não em todos. "É preciso 

analisar onde e quando são necessárias e garantir o estabelecimento de contratos que tragam equilíbrio 

entre a tarifa paga pelo cidadão e os serviços oferecidos", afirmou Pont. 

 

Ele citou que as concessões de estradas à iniciativa privada no Rio Grande do Sul foram desastrosas. "A 

taxa de retorno é altíssima e os contratos não exigiam a construção de nenhum metro novo de estrada. Os 

contratos são leoninos", disse. 
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A concessão de rodovias em São Paulo também foi tema do deputado paulista, para o qual a maioria das 

concessões à iniciativa privada beneficia as empresas participantes e oferece serviços muito caros à 

população.  

 

"O pedágio implantado em São Paulo é sete vezes maior que o implantado pelo governo federal. É um 

lucro exagerado das concessionárias, muito prejudicial ao usuário", afirmou Simão Pedro. 

 

Na avaliação do modelo mineiro, Luiz Carlos da Silva citou que o estado é o terceiro mais endividado do 

país. "Minas Gerais vem sofrendo um processo de desindustrialização acelerado e devido ao arrocho 

salarial do funcionalismo público, os professores estão em greve há 105 dias. Esse é o resultado do choque 

de gestão de Aécio Neves", opinou.  

*Fonte: O ESTADO DO PARANÁ 
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