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Direitos Humanos
5/9/2013 - Tapajós: comunidades acusam governo de descumprir leis
Após audiência pública em 30 de agosto, comunidades do rio Tapajós divulgam carta em que
afirmam que não concordam com a construção de usinas hidrelétricas no rio. Segundo os
movimentos sociais, "os argumentos dos representantes do governo revelaram que as
hidrelétricas seriam construídas em sacrifício dos povos e comunidades tradicionais e em
beneficio de uma pequena elite de grandes empreiteiras e mineradoras." (CARTA CAPITAL)
LEIA MAIS
Propostas de Emendas Constitucionais
4/9/2013 - Relatório pede arquivamento de PEC que dá ao Congresso poder de aprovar
demarcação de terras indígenas
A rejeição da instalação da comissão especial referente a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 215/00 foi aprovada por unanimidade pelo grupo de trabalho criado pela Câmara para
debater a situação dos índios no Brasil. A PEC transfere do Poder Executivo para o Congresso a
prerrogativa sobre a homologação de terras indígenas e quilombolas. A rejeição da comissão
sobre o tema consta do relatório final do grupo, aprovado na última quarta feira, depois da
votação ter sido adiada ontem por falta de quórum. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
3/9/2013 - Câmara aprova fim do voto secreto no Legislativo
A Câmara dos Deputados aprovou com 452 votos favoráveis (votação unânime), uma proposta
de emenda à Constituição (PEC) que acaba com o voto secreto em todos os tipos de votação
no Legislativo, e que vale para as deliberações do Congresso, da Câmara, do Senado, das
assembleias legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das câmaras de
vereadores. A chamada PEC 349 foi aprovada em segundo turno e, agora, segue para o
Senado. (CARTA CAPITAL)
LEIA MAIS
5/9/2013 - Senadores discutem PECs do Voto Aberto e de Perda Automática de Mandato
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Voto Aberto foi tema de discussão entre os
senadores na sessão do dia 5 de setembro. O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDBAL), voltou a dizer que considera “difícil abolir o ato secreto” em todas as situações,

especialmente nas votações de vetos presidenciais e indicações de autoridade. (AGÊNCIA
BRASIL)
LEIA MAIS
Câmaras Municipais
Belo Horizonte
4/9/2013 - Vereadores cobram realização da Conferência de Política Urbana
Na reunião plenária desta última quarta-feira, os vereadores da capital cobraram do Executivo
a convocação da Conferência Municipal de Política Urbana. Prevista na legislação municipal, a
revisão das diretrizes da Lei de Uso e Ocupação do Solo e do Código de Posturas deve ser feita
a cada quatro anos, no primeiro ano de mandato do prefeito. A relevância e a urgência da
discussão desses temas foram reforçadas por diversos parlamentares, que propõem uma
atuação mais ativa do Poder Legislativo. (CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE)
LEIA MAIS
Santa Luzia
4/9/2013 - Comunidade vai à Câmara
Os moradores da comunidade São Sebastião de Maquiné, no bairro Bom Destino,
compareceram à ultima reunião ordinária realizada na Câmara Municipal de Santa Luzia, para
solicitar aos vereadores a aprovação dos projetos de lei 73 a 102, de autoria do vereador
Ailton Gomes. Os projetos foram aprovados, em primeira instância, com unanimidade dos
votos, e não dão apenas o nome às ruas do bairro, mas também solicita aos Correios que
oficialize a regularização das ruas para companhias de água, energia e telefonia, possibilitando
que os moradores da comunidade tenham acesso à luz, água tratada, telefone, e até mesmo a
coisas simples, como receber correspondências e abrir conta em banco. (CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTA LUZIA)
LEIA MAIS
Contagem
4/9/2013 - Legislativo vai cobrar obras paradas de CEMEIS e UBSS em contagem
As Comissões Externas de Saúde e de Educação da Câmara Municipal de Contagem foram
convocadas, durante a reunião plenária desta última terça-feira, para acompanhar as obras de
diversos Centros de Educação Infantil (Cemeis) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade
que se encontram inacabadas. (CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM)
LEIA MAIS
Educação
4/9/2013 - Inácio Arruda pede urgência na votação do Plano Nacional de Educação

O senador Inácio Arruda (PCdoB-CE) pediu a votação do requerimento que se encontra na
Mesa do Senado pedindo urgência na tramitação do Plano Nacional de Educação. O senador
acredita que o assunto já foi amplamente discutido pelos parlamentares e que nada impede
sua votação em Plenário. (AGÊNCIA SENADO)
LEIA MAIS
3/9/2013 - Senado aprova MP que reestrutura carreiras de magistério
O plenário do Senado aprovou, nesta última terça feira, a Medida Provisória (MP) 614/2013,
que promove reajustes na reestruturação das carreiras do magistério superior em
universidades e em instituições federais de ensino básico, técnico e tecnológico. (AGÊNCIA
BRASIL)
LEIA MAIS
Saúde
4/9/2013 - Médicos cubanos poderão pedir asilo político ao Brasil
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse, nesta última quarta-feira, que o governo
brasileiro poderá analisar eventuais pedidos de asilo político de médicos cubanos contratados
pelo Programa Mais Médicos. Segundo ele, o mesmo ocorrerá com médicos de outras
nacionalidades. Em debate na Câmara, Padilha rebateu afirmações de que os cubanos ficam
sem a posse dos passaportes. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
3/9/2013 - É possível imposição de multa diária a plano de saúde por negativa de
tratamento
A decisão judicial que determina a plano de saúde que autorize tratamentos hospitalares fixa
obrigação de fazer, e portanto é compatível com a aplicação de multa diária em caso de
descumprimento da ordem. A decisão é da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ). (STJ)
LEIA MAIS
3/9/2013 - Profissionais do programa Mais Médicos são recepcionados em Belo Horizonte
Os profissionais com diplomas do Brasil inscritos no programa Mais Médicos se apresentaram
nesta última segunda, dia 2 de setembro, na Superintendência do Ministério da Saúde em
Minas Gerais. Eles foram recebidos pelo secretário nacional de Atenção à Saúde, Helvécio
Magalhães, e pelo secretário municipal de Saúde, Marcelo Teixeira. Dos 72 médicos brasileiros
que irão trabalhar em Minas Gerais, nove deles irão atuar em Belo Horizonte. (PREFEITURA DE
BELO HORIZONTE)
LEIA MAIS

2/9/2013 - Equipe da OMS que acompanha programa ‘Mais Médicos’ recebe 22 profissionais
cubanos
A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), representação da Organização Mundial da
Saúde (OMS) nas Américas, instituiu uma equipe que contará com 22 médicos cubanos para
assessorar, monitorar e avaliar o Programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. (ONU)
LEIA MAIS
Reforma Eleitoral
4/9/2013 - CCJ aprova proposta de minirreforma eleitoral para 2014
Depois de muita discussão em torno de 34 emendas de última hora, a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (4), substitutivo à proposta
de minirreforma eleitoral (PLS 441/2012) elaborada pelo senador Romero Jucá (PMDB-RR). A
matéria será levada a turno suplementar de votação em reunião extraordinária da CCJ,
marcada para a próxima terça-feira (10), às 14h. (AGÊNCIA SENADO)
LEIA MAIS
Caso Natan Donadon
2/9/2013 - Ministro do STF suspende decisão da Câmara que manteve mandato de Donadon
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a decisão da
Câmara dos Deputados que manteve o mandato do deputado federal Natan Donadon (sem
partido-RO), condenado a mais de 13 anos de prisão pelo Supremo por peculato e formação
de quadrilha. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
Senado
3/9/2013 - Walter Pinheiro sugere que Executivo e Legislativo trabalhem juntos em relação à
espionagem americana
Durante a sessão deliberativa desta última terça-feira, o senador Walter Pinheiro (PT-BA)
sugeriu ao presidente do Senado, Renan Calheiros, que os Poderes Legislativo e Executivo
criem um grupo de trabalho em conjunto para tratar dos assuntos relativos às denúncias de
espionagem internacional praticada pelos Estados Unidos. (SENADO)
LEIA MAIS
Conselho Nacional de Justiça
2/9/2013 - Tornozeleira eletrônica contribuiu para efetividade das medidas protetivas em
MG
Segurança: esse é o sentimento que a maior parte das mulheres vítimas de violência em Minas
Gerais vem experimentando depois que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

(TJMG) passou a vigiar os passos dos agressores por meio de tornozeleiras eletrônicas. O
Programa Monitoração Eletrônica de Agressores teve início no Dia Internacional da Mulher,
comemorado em 8 de março. (CNJ)
LEIA MAIS

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O 2º ENCONTRO ARQUIDIOCESANO DE FÉ E POLÍTICA
Globo e Clube Militar: longa amizade à prova
19º Grito dos Excluídos: Juventude que ousa lutar, constrói o projeto popular
CNBB e entidades lançam Coalizão Democrática pela Reforma Política e Eleições Limpas
Papa Francisco é contra a guerra na Síria
Comissão presidida pelo reitor da PUC Minas apresenta, na CNBB, proposta de reforma política

Bingos e rifas viraram sinônimos de exames médicos’. Entrevista com Djacy Brasileiro (ADITAL)
Política de inovação brasileira deveria ser mais intensa. Entrevista especial com Mário Salerno
(IHU)

EXPEDIENTE
O BOLETIM De olho na política –é uma publicação de responsabilidade do Núcleo de Estudos
Sociopolíticos (Nesp), da Arquidiocese de Belo Horizonte e PUC Minas. Responsáveis: Prof.
Robson Sávio Reis Souza | Profa. Raquel Beatriz Junqueira Guimarães |Estagiária: Rayra Lage
E-mail: nesp@pucminas.br
Site: www.pucminas.br/nesp | Blog:www.pucminas.br/nesp/legislativo
Telefone: 3319-4978
Pesquisas realizadas entre os dias 31/08 e 5/08

