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SUMÁRIO

Esse estudo objetivou desenvolver um sistema de classificação dos

projetos de lei relacionados à saúde e demonstrar sua utilidade por meio de sua aplicação no

conjunto de projetos de lei ordinária apresentados na Cámara dos Deputados em 200l.

O banco de dados contendo os projetos de lei foi elaborado a partir de

planilha encaminhada pelo Centro de Informática (Cenin) da Cámara dos Deputados, em

fevereiro de 2005, a qual continha variáveis suficientes para realização de análises básicas sobre a

tramitação e o tema das proposições.

Em 2001 foram apresentados 2.031 projetos com as seguintes

características: 49% já foram arquivados (sendo que 68% dos arquivamentos ocorreram em 2003);

2% foram convertidos em norma legal; 31 % foram apensados; 91 % foram apresentados por

Deputados e 3% pelo Executivo, embora 50% dos projetos convertidos em lei tenham sido de

autoria do Executivo.

O prazo médio de tramitação dos projetos já deliberados foi de 1,8 anos.

Todos os projetos foram agrupados em categorias temáticas exclusivas

derivadas da observação dos temas existentes no banco de dados, o qual foi analisado

estatisticamente por meio do programa Epi Info (versão 6.04b).

Dos 570 projetos relacionados à saúde - 28% do total de projetos

apresentados -,38% tratavam da redução de risco de doença, 34%, das ações e serviços de saúde,

25%, de benefícios associados à situação de saúde, e apenas 3%, de outros temas.

Apenas dois projetos relacionados à saúde foram convertidos em lei,

ambos de autoria do Executivo.

Os 1.461 projetos não relacionados à saúde foram distribuídos nos 24

temas identificados.

Verificou-se que 65% dos projetos sobre profissões, 53% dos sobre

segurança e 43% dos relacionados ao meio ambiente e recursos naturais, estavam associados à

saúde.

Os objetivos do estudo foram alcançados, permitindo expansão futura da

análise, abrangendo os projetos apresentados entre 2001 e 2004.
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CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS DE LEI
RELACIONADOS À SAÚDE APRESENTADOS NA

CÂMARA DOS DEPUTADOS EM 2001

Fábio de Barros Correia Gomes

1- INTRODUÇÃO

Em 2004, constatamos a viabilidade da utilização dos dados do sistema

de informação sobre atividades legislativas (Sileg) da Câmara dos Deputados, disponibilizados na

"Internet" em avaliações de interesse para a política legislativa de saúde1
,2, relacionadas à

tramitação de projetos de lei.

Entretanto, essas análises exploratórias indicaram a necessidade de

utilizar um banco de dados mais completo e de classificar os temas dos projetos para facilitar e

aprofundar a análise das informações relacionadas ao setor saúde.

Desse modo, o presente estudo objetiva: 1) o desenvolvimento de um

sistema de classificação dos projetos de lei em relação á área da saúde; e 2) aplicação dessa

classificação no conjunto de projetos de lei apresentados na Câmara dos Deputados no ano de

2001, a fim de demonstrar a utilidade da mesma.

11- MÉTODOS

11.1- Banco de dados

o banco de dados contendo todos os projetos de lei apresentados em

2001 foi elaborado a partir de planilha encaminhada pelo Centro de Informática (Cenin) da

Câmara dos Deputados, em fevereiro de 2005, por solicitação da Diretoria da Consultoria

Legislativa (Conle).

É relevante destacar que o Cenin elaborou a planilha em curto espaço de

tempo e que os dados foram extraídos diretamente de um banco de dados e, não, da aplicação

Sileg disponível na Internet.
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A referida planilha, encaminhada em 17 de fevereiro de 2005, continha

informações sobre a tramitação de todos os projetos de lei ordinária e complementar que

iniciaram a tramitação na Câmara dos Deputados entre 2001 e 2004.

A planilha continha 11.633 registros e após a eliminação de registros

duplicados, 8.642 registros.

Diante da necessidade de desenvolvimento de um sistema de

classificação para diferenciar as proposições relacionadas à saúde e do grande volume de

proposições a serem avaliadas, optamos por estudar os projetos de lei ordinária do ano de 2001

(2.031 registros), deixando a análise completa do período de 2001 a 2004 para uma etapa

posterior.

A planilha apresentava as seguintes variáveis para cada proposição:

"número", "ano", "órgão", "situação", "apensada a", "autor", "partido", "ementa", "indexação",

"despacho", "última ação", e "data da última ação".

A descrição dessas variáveis encontra-se no anexo L

11.2- Classificações

A classificação dos projetos relacionados à saúde foi realizada por meio

da observação dos temas presentes no banco de dados, num processo de "data mining"

(" . d d d ,,)3ganmpagem os a os .

Inicialmente foram identificados os projetos que tinham alguma relação

com a saúde, agrupando-se os projetos por similaridade de temas, de modo que cada projeto

pudesse ser incluindo em apenas um tema.

A identificação dos temas foi realizada pela observação do teor da

variáveis "ementa" e "indexação" e, persistindo dúvida, pelo exame do inteiro teor da proposição

por meio do Sileg.

Tal exame foi freqüente, em função da falta de clareza de algumas

ementas e porque o tamanho da variável "indexação" foi limitado na planilha, omitindo alguns

dos termos indexados.

A cada bloco de 100 proposições os critérios de classificação eram

revistos e atualizados, de modo que, ao final do processo foram identificados os temas e grupos

temáticos dos projetos relacionados à saúde.

Utilizando a técnica já descrita, também foi elaborada uma classificação

para indicar genericamente os temas dos projetos não relacionados à saúde, de acordo com a

abordagem preponderante na proposição.
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Essa etapa foi realizada para oferecer maior grau de confiança ao

processo de exclusão dos projetos não relacionados à saúde e facilitar a verificação de erros de

classificação.

Essa classificação não pôde utilizar como referência as comissões de

mérito para as quais os projetos foram distribuídos, pois a variável "despacho", na maioria das

vezes, não indicava essa informação.

As classificações utilizadas no estudo das variáveis "situação",

"apensação", "autor", e "partido" são apresentadas no anexo 11.

As classificações já referidas foram acrescentadas à cada registro presente

na planilha.

11.3- Análise

Após a fase de classificação, a planilha eletrónica foi convertida para o

fonnato de um banco de dados do tipo "dbf", que foi analisado por meio do programa de

análises estatísticas denominado Epi lnfo (versão 6.04b), o qual gerou as tabelas apresentadas nos

resultados.

I1I- RESULTADOS

São apresentados a seguir os resultados para cada um dos objetivos desse

estudo mencionados na introdução.

111.1- Classificação dos projetos relacionados à saúde

Com relação ao objetivo relacionado ao desenvolvimento de um sistema

de classificação dos projetos de lei, foram identificados quatro grupos temáticos relacionados à

saúde: 1) ações e serviços de saúde, 2) redução de riscos à saúde, 3) benefícios associados à

situação de saúde, e 4) outros.

Os dois primeiros grupos temáticos refletem o conceito de saúde

expresso na Constituição Federal (art. 196), segundo o qual, "saúde é direito de todos e dever do

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às acões e servicos para sua

promoção, proteção e recuperação".

O grupo temático de "ações e servIços de saúde" foi composto pelos

seguintes temas:
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qualquer natureza (exceto trabalhistas e

ou agravos à saúde ou pessoas jurídicas (por

01) Terapia, tratamento específico, ou procedimento da área de saúde,

incluindo as exigências de execução de procedimentos e exames;

02) Sistema ou programa de atenção à saúde pública, incluindo o

financiamento, planejamento e avaliação, além de atividades de prevenção, de informação,

educação e comunicação em saúde, e eventos comemorativos (dia, semana, ano ou selo);

03) Serviço privado ou produto destinado à atenção da saúde (planos de

saúde e medicamentos);

04) Profissão relacionada à saúde (sua formação, seus conselhos, ou

obrigação de atuação em determinado local);

o grupo temático de "redução de riscos à saúde" foi composto pelos

seguintes temas:

01) Disponibilização, utilização ou venda de produto ou servIço que

influa na saúde, mas que não seja primariamente destinados à assistência à saúde;

02) Questões de segurança individual ou pública que se relacionam com a

saúde;

03) Questões de transporte ou de trânsito que se relacionam à saúde;

04) Questões ambientais ou de recursos naturais que se relacionam à

saúde, inclusive educação ambiental;

05) Questões de desporte que se relacionam à saúde.

o grupo temático de "benefícios associados à situação de saúde" foi

composto pelos seguintes temas:

01) Beneficios de

previdenciários) para portadores de doenças

realizarem ato relacionado à saúde);

02) Benefícios trabalhistas e previdenciários que se relacionam à saúde.

o grupo temático "outros" foi incluído para abrigar os projetos

relacionados à saúde mas não classificáveis nos demais temas, como por exemplo: processo penal,

registro civil, acordos internacionais, etc.

111.2- Classificação dos projetos não relacionados à saúde

Foram detectados 24 temas para classificar os projetos não relacionados à

saúde:

01) Educação, incluindo cultura, imprensa, e pesquisa;
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02) Consumidor, incluindo aquisição de imóveis e contas telefônicas;

03) Administração Federal e servidores de UF e do DF;

04) Tributos, tarifas, CIDE;

05) Nomeação de aeroporto ou de outra construção;

06) Agro-pecuária;

07) Previdência e assistência social;

08) Sistema financeiro, incluindo dívidas dos estados, orçamento,

habitação, seguro;

09) Telecomunicações;

10) Economia indústria e comércio;

11) Minas e energia;

12) Específico para determinada pessoa, incluindo pensões especiais;

13) Legislativo, incluindo tratados internacionais;

14) Turismo;

15) Filantropia, organizações sociais;

16) Religião;

17) Profissões (não relacionadas à saúde);

18) Evento comemorativo;

19) Segurança;

20) Meio ambiente e recursos naturais;

21) Trânsito e transporte;

22) Desporte;

23) Trabalho;

24) Outros temas, incluindo temas do Direito Civil, Penal, Eleitoral, etc.

111.3- Aplicação das classificações elaboradas ao conjunto de projetos de lei

apresentados na Câmara dos Deputados no ano de 2001

No primeiro item deste tópico são apresentadas as

características das proposições apresentadas na Câmara dos Deputados em 2001.

prlllC1patS
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Os itens seguintes se ocupam dos temas dos projetos, abordando os

projetos relacionados à saúde e os que não apresentam tal relação.

I1I.3.a- Principais características dos projetos de lei

O quadro 1 apresenta as principais características de todos os projetos de

lei ordinária apresentados em 2001, independente de sua relação com a saúde.

O anexo III apresenta as tabelas a partir das quais foi elaborada a síntese

apresentada no quadro 1.

Quadro 1. Principais características dos projetos de lei ordinária

apresentados na Câmara dos Deputados em 2001.

Variáve1 estudada Principais achados

Em fevereiro de 2005, 49,1% (997) dos projetos estavam arquivados; 23,8%

(483) estavam apensados; 22,4% (445) aguardavam algum procedimento

interno da Cámara (incluindo 191 que estavam prontos para a pauta); 2,3%
Situação

(46) foram convertidos em norma legal; 1,5% (31) aguardavam retorno do

Senado; 0,8% (17) foram devolvidos ao autor e 0,1% (2) foram vetados

completamente.

Além dos 483 projetos apensados em tramitação, outros 137 tramitaram

apensados, mas já encerraram a tramitação, vez que foram arquivados ou

Apensação convertidos em norma legal. Logo, a proporção dos que foram apensados

em algum momento da tramitação foi, até fevereiro de 2005, igual a 30,5%

(620/2031).

A grande maioria dos projetos que iniciaram tramitação em 2001 na Câmara

é de autoria de Deputados (90,5%). Seguindo-se aqueles apresentados pelo
Autor Senado (4,8%) e pelo Executivo (3,3%).

O Executivo foi autor de 50% (23) dos projetos convertidos em lei.

Os quatro partidos que mais apresentaram projetos em 2001 foram: PFL

Partido (19,9%), PMDB (17,7%), PT (12,9%) e PSDB (11,4%).

Dos 97 projetos provenientes do Senado, 27 não indicam o partido.
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Variável estudada Principais achados

Para quase 79% (1596) dos projetos apresentados em 2001, a última ação

ocorreu entre 2001 e 2003. Dos 997 arquivados, o cruzamento das variáveis

Ano da última ação "ano de última ação" e "situação" indicou que 680 (68%) foram arquivados

em 2003, o primeiro ano de uma nova legislatura.

Dentre os projetos que finalizaram a tramitação, o tempo médio foi de 1,8

Tempo de anos e a mediana foi de 2 anos. Dentre os projetos convertidos em lei, a
tramitação

média e a mediana foram iguais a 1 ano.

I1I.3.b- Projetos de lei relacionados á saúde

Quase 28% (570) dos projetos apresentados em 2001 apresentavam

algum tipo de relação com a saúde.

No gráfico 1 observa-se que os grupos temáticos mais freqüentes estão

relacionados à redução de riscos à saúde (38%) e às ações e serviços de saúde (34%).
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Gráfico 1. Distribuição dos projetos de lei ordinária apresentados em

2001, relacionados à saúde, segundo grupos temáticos.

Benefícios
25%

Ações e
serviços de

saúde
34%

Outros
3% Redução

de riscos à
-..~-

saúde
38%

n=570 projetos

A tabela 1 apresenta os grupos temáticos e os temas dos projetos

relacionados à saúde.

A análise dessa tabela indica que no grupo de redução de riscos à saúde

foi mais freqüente o tema relacionado a produtos e serviços que influem na saúde, mas que não

são primariamente destinados a esse fim (102 projetos).

Dentre os projetos do grupo sobre ações e serviços de saúde, foi mais
freqüente o tema relacionado a sistema ou programa de saúde pública (69).

No grupo sobre benefícios associados à situação de saúde destacaram-se

aqueles não relacionados a direitos trabalhistas ou previdenciários (118).
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Tabela 1. Distribuição percentual das grupos temáticos e temas entre os
projetos relacionados à saúde, apresentados na Càmara dos Deputados em 2001.

Grupo temático/ tema N°, %

Redução de riscos à saúde 214 37,5

Produto ou serviço que influi na saúde, mas que não é 102 17,9

primariamente destinado a esse fim

Segurança individual ou pública 42 7,4

Transporte ou trânsito 40 7,0

Meio ambiente ou recursos naturais 24 4,2

Desporte 6 1,1

Ações e serviços de saúde 193 33,9

Sistema ou programa de saúde pública 69 12,1

Profissão relacionada à saúde 48 8,4

Terapia, tratamento ou procedimento 39 6,8

Serviço privado ou produto destinado à atenção da saúde 37 6,5

Benefícios 144 25,3

De qualquer natureza (exceto trabalhistas e previdenciários) 118 20,7

Trabalhistas e previdenciários 26 4,6

Outros 19 3,3

Total 570 100,0

o quadro 2 apresenta as prlllC1patS características dos projetos

relacionados à saúde, e o anexo IV contém as tabelas a partir das quais foi elaborada a síntese

apresentada no quadro 2.



Quadro 2. Principais características dos projetos relacionados à saúde.

Variáve1 estudada Principais achados

Em fevereiro de 2005, 45,1% (257) dos projetos estavam arquivados; 34,4%

(196) estavam apensados; 19,5% (111) aguardavam algum procedimento

interno da Câmara (incluindo 35 que estavam prontos para a pauta); 0,4% (2)
Situação

foram convertidos em norma legal; 0,4% (2) aguardavillIl retorno do

Senado; 0,2% (1) foi devolvido ao autor e 0,2% (1) foi vetado

completamente.

Além dos 196 apensados em tramitação, outros 26 tramitaram apensados.

Apensação Assim, foram apensados, até fevereiro de 2005, 39% (222/570) dos projetos

relacionados à saúde.

A grande maioria dos projetos que iniciaram tramitação em 2001 na Câmara

é de autoria de Deputados (95,6%). Seguindo-se os apresentados pelo Senado
Autor (2,3%) e pelo Executivo (1,2%). O Executivo foi autor de 100% (2) dos

projetos convertidos em lei.

Os quatro partidos que mais apresentaram projetos em 2001 foram: PFL
Partido (18,6%), PMDB (18,1%), PT (14,4%) e PSDB (11,8%).

Para quase 75,3% (429) dos projetos apresentados em 2001, a última ação

Ano da última ação ocorreu entre 2001 e 2003. Dos 257 jâ arquivados, 181 (70,4%) foram

arquivados em 2003.

No tema sobre "terapias": 19 projetos sobre exames ou procedimentos
Subdivisões

identificadas em obrigatórios. No tema sobre "Sistema de saúde pública": 15 projetos sobre

temas "financiamento" e 13 sobre "eventos comemorativos".

Dentre os projetos arquivados, o tempo médio foi de 1,8 e a mediana, de 2

Tempo de anos. Os dois projetos convertidos em lei tramitaram em tempo inferior a um
tramitação

ano.



I1I.3.c- Projetos de lei não relacionados à saúde

Quase 72% (1461) dos projetos de 2001 não apresentavam relação com a

saúde.

A tabela 2 apresenta os 24 temas atribuídos a esses projetos, onde se

verifica que o tema genericamente denominado de "outros" foi o mais freqüente (18,5%),

seguindo-se os relacionados à educação (11,2%), ao consumidor (8,3%) e ao trabalho (8,1%).

Tabela 2. Distribuição percentual dos temas dos projetos de lei ordinária não relacionados à

saúde, apresentados em 2001.

Tema N°. %

Outros ternas 270 18,5

Educação, cultura, imprensa, pesquisa 164 11,2
Consumidor, imóveis, contas telefônicas 121 8,3
Trabalho (*) 119 8,1
Administração Federal, servidores de UF, do DF 107 7,3
Tributos, tarifas, CIDE 91 6,2
Trânsito e transporte (*) 74 5,1
N ameia aeroporto ou outra construção 65 4,4
Agrário, agrícola, pecuária 54 3,7
Previdência social e assistência social 54 3,7
Evento comemorativo (*) 44 3,0
Sistema financeiro, dívidas dos estados, orçamento, habitação, seguro 39 2,7
Segurança (*) 37 2,5
Telecomunicações 36 2,5
Economia indústria e comércio 34 2,3
Meio ambiente e recursos naturais (*) 32 2,2
Profissões (não relacionadas à saúde) (*) 26 1,8
Minas e energia 25 1,7
Desporte (*) 19 1,3
Sobre determinada pessoa 15 1,0
Legislativo, tratados internacionais 11 0,8
Turismo 10 0,7
Filantropia, organizações sociais 8 0,5
Religião 6 0,4
Total 1461 100

1 Civil, penal, da família, processo judicial, registro civil, RG, CPF, eleitoral, estrangeiro, constitucional.

-----------IIIr------------



I1I.3.d- Temas compartilhados pelos projetos relacionados e não relacionados à saúde

Na tabela 2 foram destacados, por meio de um asterisco, sete temas,

apenas para indicar que temas semelhantes a esses foram identificados entre os projetos

relacionados à saúde.

A tabela 3 apresenta a ocorrência desses temas nesses grupos.

Tabela 3. Distribuição dos temas similares entre os projetos relacionados e não relacionados à

saúde.

Grupo de projetos

Tema Relacionados à Não relacionados à saúde Total

saúde

Trabalho e previdência(#) 26 119 (trabalho) + 54 (previdênciaj> 173 199

Trânsito e transporte 40 74 114

Evento comemorativo (# #) 13 44 57

Segurança 42 37 79

Meio ambiente e recursos 24 32 56

naturais

Profissões 48 26 74

Desporte 6 19 25

Total 199 405 604

(#) Entre os projetos relacionados à saúde trabalho e previdência compunham um único tema, enquanto

que entre os projetos não relacionados à saúde esses temas estavam separados, de modo que suas ocorrências foram

somadas.

(# #) Entre os projetos relacionados à saúde esse foi considerado uma subdivisão do tema "sistema ou

progranla de saúde pública". O valor apresentado nessa tabela se refere apenas aos eventos comemorativos.

É digno de nota que os projetos relacionados à saúde representaram

64,9% dos projetos abordando profissões; 53,2% dos que abordavam a segurança; 42,9% dos

relacionados ao meio ambiente e recursos naturais; 35,1 % dos relacionados ao trânsito e

transporte; 24% dos relacionados ao desporte; 22,8% dos relacionados a eventos comemorativos;

e 13,1% dos relacionados a trabalho e previdência.
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1I1.3.e- Freqüência dos temas dos projetos apresentados em 2001

A junção dos dados das tabelas 1 e 2 permite observar a freqüência dos

temas relacionados à saúde em comparação com os temas a ela não relacionados (tabela 4).

Três temas relacionados à saúde encontram-se entre os 10 rnars

freqüentes temas de projetos de lei ordinária apresentados na Cámara dos Deputados em 2001.

Tabela 4. Distribuição percentual dos temas dos projetos apresentados em 2001.

Tema N°. %

Outros temas 270 13,3

Educação, cultura, imprensa, pesquisa 164 8,1
Consumidor, imóveis, contas telefônicas 121 6,0
Trabalho 119 5,9
Benefícios - exceto trabalhistas e previdenciários (*) 118 5,8
Administração Federal, servidores de UF, do DF 107 5,3
Produto ou serviço que influi na saúde, mas que não é primariamente 102 5,0
destinado a esse fim (*)
Tributos, tarifas, CIDE 91 4,5
Trânsito e transporte 74 3,6
Sistema ou programa de saúde pública (*) 69 3,4
N ameia aeroporto ou outra construção 65 3,2
Agrário, agrícola, pecuária 54 2,7
Previdência social e assistência social 54 2,7
Profissão (*) 48 2,4
Evento comemorativo 44 2,2
Segurança individual ou pública (*) 42 2,1
Transporte ou trânsito (*) 40 2,0
Sistema financeiro, dívidas dos estados, orçamento, habitação, seguro 39 1,9
Terapia, tratamento ou procedimento (*) 39 1,9
Segurança 37 1,8
Serviço privado ou produto para atenção à saúde (*) 37 1,8
Telecomunicações 36 1,8
Economia indústria e comércio 34 1,7
Meio ambiente e recursos naturais 32 1,6
Profissões 26 1,3
Benefícios trabalhistas e previdenciários (*) 26 1,3
Minas e energia 25 1,2
Meio ambiente ou recursos naturais (*) 24 1,2
Desporte 19 0,9
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Observaçao: os temas relacionados a saude estio identificados por um asterisco.

Tema N°, %

Outros temas (*) 19 0,9
Sobre determinada pessoa 15 0,7
Legislativo, tratados internacionais 11 0,5
Turismo 10 0,5
Filantropia, organizações sociais 8 0,4
Religião 6 0,3
Total 2031 100

~ ~

IV- DISCUSSÃO

A elaboração do banco de dados das proposições legislativas demonstrou

ser tarefa plenamente factível.

A planilha que serviu de base para o banco teve elaboração quase

automática, graças ao banco de dados existente no Centro de Informática da Câmara dos

Deputados.

Os seguintes aperfeiçoamentos nessa planilha facilitario ainda mais os

estudos posteriores: eliminação de registros duplicados, separação das informações sobre ano de

apresentação e número do projeto, ampliação do tamanho das variáveis "ementa" e "indexação"

(para evitar perda de informação útil para classificação dos projetos), e inclusão de informações

sobre as Comissões de mérito para as quais foi distribuído o projeto.

O processo de desenvolvimento dos sistemas de classificação dos

projetos relacionados e não relacionados à saúde e o processo de aplicação das classificações

foram as etapas que demandaram maior tempo de execução.

Na classificação procurou-se utilizar o menor número possível de

categorias mutuamente exclusivas, evitando sobreposições das mesmas, a fim de facilitar a análise

dos resultados.

O sistema de classificação resultou satisfatório e capaz de ser utilizado

em estudos adicionais, entretanto, não estão afastados erros na etapa de classificação dos projetos,

o que poderia ser minimizado futuramente pela verificação da concordância da classificação

realizada por mais de um classificador.

A classificação dos projetos relacionados à saúde foi dificultada em

virtude do amplo conceito que se atribui à saúde, como se observa no preâmbulo da constituição

da Organização Mundial de Saúde (OMS): "saúde é um estado de completo bem-estar físico,

mental e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade,,4.
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Esse estudo terminou por contemplar os dois aspectos básicos da

definição da nossa Constituição Federal (art. 196) sobre a saúdé: a redução do risco de doença e

o acesso a ações e serviços de saúde.

Além desses dois grupos temáticos foi necessáno adicionar um grupo

sobre beneficios associados à situação de saúde (como os beneficios destinados a portadores de

deficiência física) e um grupo genérico sobre outros temas.

Os projetos do primeiro grupo foram divididos em quatro temas, os do

segundo, em cinco, e os do terceiro em dois. O quarto grupo não foi dividido.

O pequeno número de categorias facilitou a aplicação da classificação e a

análise dos resultados.

Certamente, estudos mais detalhados sobre os projetos relacionados à

saúde precisarão subdividir os temas já identificados, e, nesse caso, poderão se utilizar de

classificações desenvolvidas, por exemplo, nos estudos de Romero e colaboradores
6

e de
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A respeito da classificação dos projetos não relacionados à saúde é

interessante observar que a classificação desenvolvida não foi tão específica quanto a

desenvolvida para a área da saúde, logo os resultados obtidos para esse grupo de proposições náo

foram tão específicos quanto os da saúde.

O objetivo básico era permitir uma exclusão mais segura dos projetos

não relacionados à saúde, o que se demonstrou ser relevante, particularmente porque foram

detectados vários temas que podiam ou não estar relacionados com a saúde.

Utilizamos as informações dos projetos não relacionados à saúde como

parâmetros, conscientes de que para captar a verdadeira ocorrência de temas não relacionados à

saúde seria necessário desenvolver classificações específicas, a fim de verificar as inter-relações

entre temas, o que não faz parte da nossa linha de estudo.

Os projetos não relacionados à saúde foram divididos em 24 temas, que

apresentavam relação com as Comissões de Mérito a que foram distribuídos.

Não utilizamos diretamente essas comissões como parâmetro de

classificação primeiramente porque a planilha base não permitia recuperar essa informação de

modo automático, mas também porque geralmente os projetos são distribuídos para mais de uma

comissão de mérito.

Após essas considerações sobre a metodologia utilizada passamos a

comentar os resultados obtidos com relação a todos os projetos de lei ordinária apresentados na

Câmara dos Deputados em 2001 (2.031).
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Dentre as variáveis não relacionadas aos temas dos projetos destacamos

os seguintes achados: 49% dos projetos já se encontram arquivados e apenas 2% dos projetos

foram convertidos em norma legal; 31 % foram apensados; 91 % foram apresentados por

Deputados e apenas 3% pelo Executivo, embora 50% dos projetos convertidos em lei tenham

sido de autoria do Executivo.

o prazo médio de tramitação dos projetos que já encerraram a

tramitação foi de aproximadamente 2 anos, sendo que 68% dos arquivamentos ocorreram em

2003.

Embora os dados refiram-se apenas às proposições de 2001 e sejam

necessánas análises mais aprofundadas, que não fazem parte do escopo desse estudo, os dados

apresentados são consistentes com o que já se tem divulgado, a exemplo da elevada proporção de

proposições que não são convertidas em lei e do predomínio da aprovação de projetos do

E
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xecutrvo .

Sobre os 570 projetos relacionados à saúde - 28% do total de projetos

apresentados em 2001 - observamos que 38% tratavam da redução de riscos, 34%, das ações e

serviços de saúde, 25%, de benefícios associados à situação de saúde, e apenas 3%, de outros

temas.

Caso a classificação tivesse se limitado às ações tradicionais

desenvolvidas por instituições e profissionais de saúde, incluídas no grupo de ações e serviços de

saúde, teriam sido perdidas relevantes informações sobre projetos relacionados aos riscos de

desenvolver doenças e outros agravos à saúde.

Nesse grupo foram detectados temas relevantes como a regulação de

produtos e serviços que podem causar danos à saúde (18% dos projetos da saúde) - por exemplo,

no caso de consumo de produtos à base de amianto e outras substâncias -, a questão da segurança

pública (7%), do trânsito (7%), do meio ambiente (4%) e do desporte (1%).

No grupo mais facilmente associado à saúde, de ações e serviços de

saúde, observou-se predominància da regulação do Sistema Único de Saúde - SUS - e de seus

programas específicos (12% dos projetos da saúde), da atuação dos profissionais de saúde (8%),

da aplicação de procedimento ou terapia específica (7%), e de medicamentos e planos de saúde

(7%).

No grupo sobre benefícios associados à saúde, os trabalhistas e

previdenciários representaram 5% dos projetos da saúde e os demais benefícios - como isenção

de impostos para portadores de doenças e deficiências -, 21 %.

O grupo sobre outros temas representou apenas 3% dos projetos da

saúde, indicando que o sistema de classificação empregado foi adequado para diferenciar a

maioria dos projetos analisados.
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Sobre as características gerais dos projetos relacionados à saúde é

relevante destacar que: 45% dos mesmos já se encontram arquivados e apenas 0,4% foram

convertidos em norma legal; 39% foram apensados; o tempo médio de tramitação (entre os

projetos arquivados ou deliberados) foi de aproximadamente dois anos; 96% foram apresentados

por Deputados e apenas 1% pelo Executivo, embora 100% dos projetos convertidos em lei (2)

tenham sido de autoria do Executivo.

Esses dois projetos tramitaram em menos de um ano.

O Projeto de Lei nO 5484, de 2001, foi convertido na Lei nO 10.332, de

2001, que aborda o financiamento para programas de pesquisa, entre os quais o Programa de

Fomento à Pesquisa em Saúde e para o Programa Biotecnologia e Recursos Genéticos - Genoma.

O Projeto de Lei nO 5074, de 2001, foi convertido na Lei nO 10.357, de

2001, que estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos químicos que direta ou

indiretamente possam ser destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes,

psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica.

As características de tramitação dos projetos relacionados à saúde

apresentam tendências semelhantes às observadas para o conjunto dos projetos de lei ordinária

apresentados em 2001.

Sobre os projetos relacionados à saúde também destacamos a

identificação de algumas subdivisões em temas, cuja freqüência nos chamou a atenção

financiamento do SUS (15 projetos), dias e eventos comemorativos (13), exames obrigatórios (19)

-, que certamente serão incluídas em futuros estudos sobre o detalhamento dos temas.

A respeito dos 1.461 projetos não relacionados à saúde observamos que

foram mais freqüentes "outros temas" (18,5%), educação (11,2%) e relações de consumo (8,3%).

Novamente destacamos que essas informações não são tão específicas

quanto as da saúde, pois a classificação empregada não objetivou verificar a relação entre os

temas, de modo que, por exemplo, é provável que temas como educação possuam uma

freqüência bem maior que a apresentada.

Vale destacar que os "outros temas" dos projetos não relacionados à

saúde referem-se a áreas associadas ao Direito civil, penal, eleitoral, e constitucional.

Uma utilidade mais adequada do emprego da classificação dos projetos

não relacionados à saúde é observada ao se analisar temas que podem ou não estar relacionados à

saúde.

Seu emprego permitiu verificar, por exemplo, que projetos relacionados à

saúde representaram 65% dos projetos abordando profissões, 53% dos sobre segurança e 43%

dos relacionados ao meio ambiente e recursos naturais, indicando a utilidade para o setor saúde
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de analisar não apenas os projetos tradicionalmente associados à Comissão de mérito que analisa

os temas usualmente associados à saúde.

A classificação dos projetos não relacionados à saúde permitiu também

verificar que dentre os 10 temas mais freqüentes entre todos os projetos apresentados em 2001,

estavam presentes três temas relacionados à saúde: benefícios associados à situação de saúde,

excetuando os trabalhistas e previdenciários (118 projetos), produtos e serviços que podem causar

danos à saúde (102) e Sistema ou programa de saúde pública (69).

Verifica-se, desse modo a relevância relativa dos temas relacionados à
saúde em comparação com os demais, tendo em mente a limitação dessa comparação uma vez

que os temas da saúde foram divididos e que os temas não relacionados à saúde podem estar sub

representados, em função do sistema de classificação utilizado.

V- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dois objetivos do estudo, o desenvolvimento de uma metodologia

para classificação dos projetos de lei relacionados à saúde e a demonstração da utilidade de sua

aplicação foram atingidos.

Reduzidas as dificuldades metodológicas, mas ainda não totalmente

superadas, a próxima etapa consistirá na verificação da classificação realizada por diferentes

indivíduos e na ampliação do estudo das proposições relacionadas à saúde, abrangendo o período

de 2001 à 2004, e incluindo detalhamento dos temas específicos para essa área.

VI- COLABORAÇÕES

Colaboraram com o autor desse estudo: Luciano Alberto Rocho, servidor

do Centro de Informática da Câmara dos Deputados, por meio da elaboração da planilha que

serviu de base para a construção do banco de dados; e Geraldo Lucchesi, consultor legislativo da

Câmara dos Deputados, na discussão da classificação dos projetos relacionados à saúde.
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VIII- ANEXOS

Anexo I. Descrição das variáveis presentes na planilha encaminhada pelo Cenin em

17/02/05.

Variável Descrição

Número Número da proposição.

Ano Ano de apresentação da proposição.

Órgão Órgão em que se encontrava a proposição.

Indica uma das seguintes situações de tramitação da proposição:

arquivada, devolvida ao autor, apensada, aguardando

Situação
procedimento interno da Câmara (incluindo a pronta para a

pauta), aguardando retorno do Senado, trans formada em norma,

ou vetada totalmente,
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Variável Descricão

Apensada a
Se a proposrçào estiver tramitando apensada a outra, são

apresentados o número e o ano da proposição principal.

Autor Autor da proposição.

Partido O partido do autor da proposição.

Ementa A ementa da proposição.

Indexação As palavras utilizadas para indexar a proposição.

Despaclio
Despacho indicando as comissões para as quais foi distribuída a

Iproposição.

Última ação Especifica a última ação relacionada à tramitação da proposição.

Data da última ação
Indica a data em que ocorreu a última ação relacionada ao trâmite

da proposição.

Observação: As variáveis "número" e "ano" estavam originalmente

incluídas na variável "proposição", de modo que foram criadas a partir desta, para facilitar a

análise dos dados.

Anexo 11. Classificações utilizadas nas variáveis "situação", "apensação", "autor", e

''partido'' .

A variável "situação" indica uma das seguintes situações de tramitação

da proposição:

- arquivada, nos casos previstos nos artigos 57, 58, 105, 133 e 146 do

Regimento Interno (RI) da Câmara dos Deputados;

- devolvida ao autor, de acordo com o artigo 137 do RI;

- apensada (a outra proposição), conforme as previsões dos artigos 139,

142 e 143 do RI;

- aguardando procedimento interno da Câmara, ou seja, quando a

continuidade da tramitação dependia de criação de comissão temporária, de alguma deliberação

(incluindo as proposições prontas para a pauta para apreciação por uma Comissão ou pelo

Plenário), da designação de Relator, e da formulação de parecer;

- aguardando retorno do Senado, nos casos em que a proposição foi

objeto de deliberação na Câmara dos Deputados, encaminhada ao Senado Federal e aguardava o

retorno, de acordo com o art. 65 da Constituição Federal;

- transformada em norma, nos casos em que a proposição foi convertida

em lei federal, sem vetos ou com vetos parciais;
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vetada totalmente, quando a proposição foi totalmente vetada pelo

Presidente da República.

Observações: Essas categorias foram adaptadas dentre as disponíveis no

sistema de informação sobre as atividades legislativas (Sileg) da Câmara dos Deputados.

A variável "apensação" indica se a proposição, em algum momento

tramitou apensada, de modo que as categorias relacionadas foram "sim" e "não". A aferição dessa

condição foi realizada por meio da verificação da existência de apensação nas proposições em

tramitação (por meio da variável "situação") e pela verificação de apensações nas proposições

transformadas em norma e nas vetadas totalmente.

A variável "autor" admitiu as seguintes categorias: Câmara dos

Deputados, Senado Federal, Poder Executivo, Poder Judiciário, e Procuradoria-Geral da

República, de acordo com o art. 61 da Constituição Federal.

Com relação á Câmara dos Deputados foram criadas as subcategorias:

- Deputado, para as proposições de iniciativa de parlamentar;

- CPI, para aquelas oriundas de comissões parlamentares de inquérito;

- Comissão da Câmara (que não CPI), para as oriundas das demais

comissões da Câmara dos Deputados.

- Mesa da Câmara.

A variável "partido" admitiu como categorias as siglas dos partidos

presentes no banco de dados (pCdoB, PDT, PFL, PHS, PL, PMDB, PPB, PPS, PSB, PSDB, PSL,

PST, PT, PTB, PV), além das categorias "sem partido" e "não se aplica" (por exemplo, quando os

autores não eram parlamentares).



Anexo 111. Tabelas utilizadas para elaboração do quadro 1 (sobre as características de

todos os projetos apresentados em 2001).

Tabela 5. Distribuição percentual da variável "situação".

Situação Freqüência Proporção

Arquivado 997 49,1

Apensado 483 23,8

Aguardando procedimento interno da Câmara 455 22,4

Transformado em norma 46 2,3

Aguardando retorno do Senado 31 1,5

Devolvido ao autor 17 0,8

Vetado totalmente 2 0,1

Total 2031 100

Tabela 6. Distribuição percentual da variável "apensação".

Apensação Freqüência Proporção

Não 1411 69,5

Sim (em tramitação) 483 23,8

Sim, mas com tramitação encerrada 137 6,7

Total 2031 100



Tabela 7. Distribuição percentual da variável "autor".

Autor Freqüência Proporção

Poder Legislativo

- Deputado 1839 90,5

- Mesa da Cámara 1 0,0

- CP! da Câmara 9 0,4

- Comissão da Cámara (que não CP!) 3 0,1

- Senado Federal 97 4,8

Poder Judiciário 9 0,4

Procuradoria-Geral da República 6 0,3

Poder Executivo 67 3,3

Total 2031 100

Tabela 8. Distribuição percentual da variável "ano da última ação".

Ano da última Freqüência Proporção

ação

2001 256 12,6

2002 255 12,6

2003 1085 53,4

2004 421 20,7

2005 14 0,7

Total 2031 100
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Tabela 9. Distribuição percentual da autoria dos projetos convertidos em lei.

Autor Freqüência Proporção

Poder Executivo 23 50,0

Poder Legislativo

Câmara 13 28,4

Senado 9 19,6

Poder Judiciário 1 2,2

Total 46 100

Tabela 10. Distribuição percentual da variável "partido".

Partido Freqüência Proporção

Não se aplica 122 6,0

PCdoB 41 2,0

PDT 108 5,3

PFL 405 19,9

PHS 4 0,2

PL 117 5,8

PMDB 359 17,7

PPB 105 5,2

PPS 85 4,2

PSB 50 2,5

PSDB 231 11,4

PSL 37 1,8

PST 14 0,7

PT 263 12,9

PTB 81 4,0

PV 4 0,2

Sem partido 5 0,2

Total 2031 100



Tabela 11. Distribuição da situação da tramitação pelo ano de última atuação.

Situação
Ano de última atuação

2001 2002 2003 2004 2005 Total
Arquivado 79 132 680 105 1 997
Apensado 133 76 188 80 6 483
Aguardando procedimento

11 16 202 221 5 455
interno da Câmara

Transformado em norma 14 23 4 3 2 46
Aguardando retorno do Senado 3 6 11 11 O 31
Devolvido ao autor 16 1 O O O 17
Vetado totalmente O 1 O 1 O 2
Total 256 255 1085 421 14 2031

Anexo IV. Tabelas utilizadas para elaboração do quadro 2 (sobre as características

dos projetos relacionados à saúde).

Tabela 12. Distribuição percentual da variável "situação", nos projetos relacionados à saúde.

Situação Freqüência Proporção

Arquivado
257 45,1

Apensado
196 34,4

Aguardando procedimento interno da Câmara
111 19,5

Transformado em norma
2 0,4

Aguardando retorno do Senado
2 0,4

Devolvido ao autor
1 0,2

Vetado totalmente
1 0,2

Total
570 100

-----------flr------------



Tabela 13. Distribuição percentual da variável "apensação", nos projetos relacionados à saúde.

Apensação Freqüência Proporção

Não 348 61,1

Sim (em tramitação) 196 34,4

Sim, mas com tramitação encerrada 26 4,6

Total 100

Tabela 14. Distribuição percentual da variável "autor", nos projetos relacionados à saúde.

Autor Freqüência Proporção

Poder Legislativo

- Deputado
545 95,6

- Mesa da Câmara
1 0,2

- CPI da Câmara
3 0,5

- Comissão da Câmara (que não CPI)
O O

- Senado Federal
13 2,3

Poder Judiciârio
1 0,2

Procuradoria-Geral da República
O O

Poder Executivo
7 1,2

Total
570 100
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Tabela 15. Distribuição percentual da variável "ano da última ação", nos projetos relacionados à
saúde.

Ano da última ação Freqüência Proporção
2001

69 12,1
2002

70 12,3
2003

290 50,9
2004

136 23,9
2005

5 0,9
Total

570 100

Tabela 16. Distribuição percentual da autoria dos projetos convertidos em lei", nos projetos

relacionados à saúde.

Autor Freqüência Proporção

Poder Executivo 2 100

Poder Legislativo O O

Câmara

Senado

Poder Tudiciário O O

Total 2 100

Tabela 17. Distribuição percentual da variável "partido".

Partido Freqüência Proporção

Não se aplica 14 2,2

PCdoB 10 1,8

PDT 31 5,4

PFL 106 18,6

PL 42 7,4

PMDB 103 18,1

PPB 22 3,9

-----------IDIr------------



Partido Freqüência Proporção

PPS 23 4

PSB 19 3,3

PSDB 67 11,8

PSL 15 2,6

PST 3 0,5

PT 82 14,4

PTB 30 5,3

PV 3 0,5

Total 570 100

Tabela 18. Distribuição da situação da tramitação pelo ano de última atuação", nos projetos
relacionados à saúde.

Situação
Ano de últim.a atuação

2001 2002 2003 2004 2005 Total

Arquivado 18 34 181 24 O 257

Apensado 45 33 76 41 1 196

Aguardando procedimento
interno da Câmara 3 1 33 70 4 111

Transformado em norma 2 O O O O 2

Aguardando retorno do Senado
O 2 O O O 2

Devolvido ao autor 1 O O O O 1

Vetado totalmente O O O 1 O 1

Total 69 70 290 136 5 570

-----------IIIr------------
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