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Relato da reunião da Frente Parlamentar da Saúde – 

22/11/2006 – Anexo IV da Câmara dos Deputados 

 

Participantes: 

Presidente da Comissão de Orçamento, Relator do Orçamento da 

Saúde, Líder do Governo na Comissão, mais cerca de 15 

parlamentares, Conass, Conasems, Cebes, AMB, ANMR, ABRAHUE, 

FBH, Associação de Filantrópicas, Hemocentro de Pernambuco. 

 

Relato: 

A reunião durou cerca uma hora e trinta, com falas a seguir 

apresentadas sucintamente. 

Dep. Guerra (Presidente da Frente) – Destacou a necessidade de 

unidade pós-eleição em torno da saúde. Salientou a importância da 

ação em torno do orçamento, a existência de uma crise de 

financiamento dos hospitais, especialmente filantrópicos e do reajuste 

das tabelas de procedimentos. Acrescentou a regulamentação da EC 

29 e a bitributação de ISS sobre as seguradoras e cooperativas de 

prestação de serviços médicos. 

Dep. Perondi – Salientou a crise de financiamento da média e alta 

complexidade, dos hospitais, e avaliou que o corte de 1.7 bi pelo 

MPOG no orçamento da saúde inviabiliza o setor. 

Dep. Jandira – afirmou não é possível recuperar o orçamento através 

de emendas, e destacou que era preciso definir como recuperar na 

negociação com o governo os 1,7 bi. 

Dep. Walter Pinheiro (líder do Governo na Comissão) – salientou que 

era preciso garantir caminhos para que o relator pudesse recuperar 

os recursos, p.e. emenda da Comissão de Saúde e Seguridade de 1.7 

bi, que foi acordada por todos os parlamentares. 
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Dep. Valdir Raup (Presidente da Comissão) – Destacou que este é 

orçamento mais apertado da história, precisando de 12 bi para ser 

fechado. Até o momento sua equipe conseguiu apenas mais 5 bi de 

arrecadação, e em sua opinião a única forma de recuperar o 1.7 bi da 

saúde é por iniciativa do governo. Está tendo demandas de 

suplementação de todas as áreas. Sua idéia é tentar votar até 18/12. 

As emendas se encerram em 27/11. 

Representante das filantrópicas – Há uma grande defasagem na 

relação pagamento/custo dos procedimentos (cobre apenas 60%). O 

MS está corrigindo os orçamentos de Hospitais próprios em até 36%, 

o que corrobora suas afirmações. Há hospitais fechando. 

Conass – Os gastos setoriais básicos (18 bi) estão acima do 

orçamento proposto (17), PAB precisa mais 250 mi, além de 

medicamentos. Deve-se buscar no mínimo mais os 1.7 bi. A saúde 

não pode trabalhar só com o valor determinado constitucionalmente, 

é preciso mais. 

Conasems – Destacou a necessidade de se definir o que é gasto em 

saúde, para que não haja subtração “branca” de recursos. Defendeu 

a correção do PAB para 16, 17 reais. 

 

Análise 

A reunião, convocada para discutir a “crise dos hospitais”, 

acabou discutindo o corte orçamentário e propondo estratégias 

parlamentares para a recuperação dos 1,7 bi. A fala dos 

parlamentares e das entidades sobre o tema (exceção de Conass e 

Conasems) foi de um modo geral simplista e corporativa.  

Entre os argumentos, falou-se na criação de novos programas 

sem dinheiro novo (PSF, SAMU, etc), que acabaram retirando 

recursos dos hospitais. Também que a proporção de custeio da União 

em relação às outras esferas de gestão havia sido reduzida de 80 
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para 50%, dando a entender que isto significava algum tipo de 

descompromisso do Governo Federal. 

Pareceu-me que houve um lobby para que as emendas e a 

eventual recuperação do orçamento destinassem os recursos para 

hospitais e hemocentros. Não se discutiu a ineficiência das emendas e 

sua desconexão com a política de investimentos e muito menos 

mecanismos de alinhamento estratégico das mesmas às necessidades 

do SUS. 

Não houve qualquer articulação de entidades mais vinculadas 

aos interesses públicos ali representados para a reunião ou mesmo 

em torno do tema orçamentário. 


