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BELÉM, QUINTA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2016

 ministro Luiz Fux, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
suspendeu ontem a tramita-

ção no Congresso da versão desfi-
gurada do projeto de lei que reúne 
propostas do Ministério Público 
Federal de combate à corrupção. 
Com a decisão, o projeto deverá ser 
novamente apresentado na Câma-
ra e iniciar seu andamento da esta-
ca zero. No último dia 30, a Câmara 
fez várias mudanças e aprovou a 
proposta retirando seis das dez 
propostas apresentadas pelo Mi-
nistério Público. As informações 
são do Portal G1.

A decisão de Fux foi tomada 
na análise de uma ação apresen-
tada no início do mês pelo depu-
tado federal Eduardo Bolsonaro 
(PSC-SP) que buscava anular as 
mudanças feitas na Câmara, que, 
dentro do projeto, ampliaram as 
punições e juízes e procuradores 
por abuso de autoridade.

Fux derrubou todas as mudan-
ças feitas no texto original, na co-

missão da Câmara e no plenário, 
por ver um erro na apresentação do 
projeto no Legislativo. “Todas as al-
terações que foram feitas na Câma-
ra têm que tirar, foram anuladas, e o 
projeto volta à estaca zero”, afirmou 
o ministro ao Portal G1. 

A determinação do ministro 
não afeta o projeto de abuso de au-
toridade que tramita no Senado. Na 
noite de ontem, essa proposta foi 
retirada da pauta pelo presidente 
Renan Calheiros, após pressão de 
vários senadores.

Segundo o ministro Fux, o pa-
cote anticorrupção da Câmara 
deveria ter sido apresentado como 
proposta de iniciativa popular, pelo 
fato de ter sido protocolado com 
apoio de mais de 2 milhões de pes-
soas. As assinaturas de apoio foram 
colhidas pelo próprio Ministério 
Público, mas o protocolo do proje-
to na Câmara foi feito em nome dos 
deputados Antonio Carlos Men-
des Thame (PV-SP), Diego Garcia 
(PHS-PR), Fernando Francischini 

FUX BARRA PROJETO DESFIGURADO
MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONCEDE LIMINAR PARA QUE PROJETO DE LEI ANTICORRUPÇÃO VOLTE PARA A CÂMARA

O (SD-PR) e João Campos (PRB-GO).
A ação original de Bolsonaro 

pedia somente a anulação da vota-
ção na Câmara que inseriu novas 
punições por abuso de autoridade 
para magistrados. A emenda sobre 
o assunto foi inserida no texto por 
iniciativa do deputado Weverton 
Rocha (PDT-MA). Para Bolsonaro, 
o projeto inicial se referia exclusiva-
mente no combate à corrupção.

Reação - O presidente da Câ-

mara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afir-
mou na sessão no plenário que, “em 
princípio, parecer uma liminar um 
pouco estranha”. “A assessoria da 
Casa está analisando”, disse Maia. 
“Qualquer interferência na Câmara 
ou no Senado é um prejuízo à de-
mocracia”, acrescentou Maia.

“A princípio, a decisão do mi-
nistro Fux questiona a autoria do 
projeto de lei, dizendo que nós 
registramos de autoria de um de-

putado e não de iniciativa popu-
lar. E outro ponto é que incluímos 
matéria estranha ao texto, como 
se não pudéssemos emendar a 
matéria. Isso signi� ca que, se ele 
tiver razão, a Lei da Ficha Limpa 
passaria a não ter valor, porque foi 
de iniciativa popular e foi tratada 
da mesma forma”, disse. “Me pa-
rece uma intromissão indevida 
do Poder Judiciário na Câmara 
dos Deputados”, a� rmou.

 Fux derrubou todas as mudanças feitas no texto original
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Órgão: Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Municipal de Ananindeua.
Objeto: Contratação de empresa especializada nos serviços de fornecimen-
to de internet para esta secretaria, seus pólos, anexos e departamentos afins: 
instalação, manutenção, gerenciamento, suporte e tunelamento da rede de 
dados para esta secretaria.
Data da Abertura: 27.12.2016, às 09h00,na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, da Secretaria Municipal de Saúde - SESAU, localiza-
da na Rodovia Br-316,Km 08,Rua Luis Cavalcante nº411- Centro - 
CEP:67.030.133- Ananindeua -Pá.
Edital e informações: das 08:00 às 14:00h, na Comissão Permanente de 
Licitação SESAU/PMA, situada no mesmo endereço supracitado. Fone/fax: 
(91) 3073-2246. O Edital poderá ser obtido isento de qualquer taxa.

Ananindeua/Pa,12 de dezembro de 2016.
Edilene de Nazaré Mesquita Bastos - Pregoeira da CPL/SESAU/PMA
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