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Direitos Humanos
13/8/2013 - CCJ cria subcomissão para acompanhar trabalhos da Comissão da Verdade
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) aprovou a criação de uma
subcomissão, vinculada à própria CCJ, para acompanhar os trabalhos da Comissão Nacional da
Verdade, instituída pelo Executivo para apurar violações de direitos humanos ocorridas entre
1946 e 1988. (CÂMARA DE NOTÍCIAS)
LEIA MAIS
12/8/2013 - Políticas para idosos vão contar com instituto de pesquisa
Desenvolver estudos acadêmicos e fomentar as políticas públicas voltadas à população mineira
com mais de 60 anos são as metas do Observatório Mineiro da Pessoa Idosa. A instituição,
uma parceria entre a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e a PUC Minas, será
lançada na próxima terça-feira, às 9 horas, no auditório do Museu de Ciências Naturais (Av.
Dom José Gaspar, 500, prédio 40, Coração Eucarístico). O evento contará ainda com palestra
sobre envelhecimento populacional da pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), Ana Amélia Camarano. (ALMG)
LEIA MAIS
Reforma Política
13/8/2013 - Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e a OAB pressionam
parlamentares por reforma política
Representantes do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), do Instituto Atuação
e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) passaram parte da tarde desta última terça feira,
no Salão Verde da Câmara, a fim de pressionar os deputados para que votem uma proposta de
reforma política que atenda aos interesses da sociedade. Eles também iniciaram a coleta de
assinaturas para a criação de uma frente parlamentar pela reforma política. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
Juventude
12/8/2013 - Parlamento Jovem de Minas entra na reta final
Jovens de todo o Estado começarão a discutir as propostas desenvolvidas ao longo do primeiro
semestre deste ano no Parlamento Jovem de Minas na próxima semana, quarta (21/8/13),
quinta (22) e sexta-feira (23). Mais de cem jovens de 18 cidades do Estado se reunirão ao longo

de três dias, que vão culminar na análise e votação de propostas selecionadas durante a etapa
municipal do projeto. (ALMG)
LEIA MAIS
Propostas de Emendas Constitucionais
Constituição Federal
13/8/2013 - Jurista: PEC que transfere decisão sobre terras indígenas para o Congresso é
inconstitucional
O jurista Dalmo Dallari afirmou que a PEC 215/00, que prevê que o Congresso dê a palavra
final sobre a demarcação das terras indígenas e de áreas de conservação ambiental, é
“escancaradamente inconstitucional”. Dallari participa de audiência pública promovida pela
Comissão de Legislação Participativa e pelo grupo de trabalho que estuda a matéria. (CÂMARA
DE NOTÍCIAS)
LEIA MAIS
13/8/2013 - Câmara aprova PEC do Orçamento Impositivo em 1º turno
O Plenário aprovou nesta última terça-feira, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à
Constituição do Orçamento Impositivo (PEC 565/06), que torna obrigatória a execução
orçamentária e financeira das emendas parlamentares ao Orçamento até o total global de 1%
da receita corrente líquida realizada no ano anterior. A PEC foi aprovada por 378 votos a 48 e
13 abstenções e precisa ser votada em segundo turno antes de ser enviada ao Senado.
(CÂMARA DE NOTÍCIAS)
LEIA MAIS
Constituição Estadual
13/8/2013 - PEC sobre acessibilidade e mobilidade segue para Plenário
Está pronta para retornar ao Plenário da Assembleia Legislativa de Minas a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 31/12, que acrescenta o artigo 244-A à Constituição Estadual,
com o fim de tornar dever do Estado a execução de ações que proporcionem melhoria nas
condições da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade urbanas (ALMG)
LEIA MAIS
13/8/2013 - Comissões vão discutir aspectos da PEC que trata da educação
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 48/13, que altera dispositivos constitucionais que
tratam da educação, será debatida em audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais. (ALMG)
LEIA MAIS
Câmaras Municipais

Belo Horizonte
13/8/2013 - Aprovada em 2º turno reserva de apartamentos térreos para idosos
Política para idosos foi destaque na reunião plenária desta última terça feira. Entre os três
projetos de lei aprovados pelos vereadores em plenário, está o PL 130/13, que determina a
reserva dos apartamentos térreos de conjuntos habitacionais populares a idosos e pessoas
com deficiência. (CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE)
LEIA MAIS
12/8/2013 – Câmara discutiu situação das Vilas Dias, Ponta Porã e São Vicente, no bairro
Santa Tereza.
Em audiência pública realizada na Câmara Municipal, na última quinta-feira, pela Comissão de
Direitos Humanos e Defesa do Consumido moradores das Vilas Dias, Ponta Porã e São Vicente,
situadas no Bairro Santa Tereza, se disseram preocupados com o futuro de suas moradias.
(CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE)
LEIA MAIS
Contagem
14/8/2013 - Câmara Municipal e Prefeitura de Contagem assinam projeto criança cidadã
A Câmara Municipal e a Prefeitura de Contagem, por meio da Secretaria Municipal de
Educação, assinaram um termo de cooperação para o projeto Criança Cidadã. A iniciativa de
autoria da vereadora Isabella Filaretti (PTB) prevê a visita de alunos com idades entre 10 e 12
anos da rede municipal à Câmara e a outros patrimônios públicos de Contagem, com aulas de
cidadania e história da cidade. (CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM)
LEIA MAIS
Saúde
13/8/2013 - Disputa adia escolha do comando da comissão da MP do Programa Mais
Médicos
A disputa pela presidência adiou, mais uma vez, a escolha do presidente e do relator da
comissão mista que vai analisar a medida provisória que cria o Programa Mais Médicos (MP
621/13). (CÂMARA DE NOTÍCIAS)
LEIA MAIS
12/8/2013 - Dilma: Programa Saúde Não Tem Preço beneficiou mais de 16 milhões de
pessoas
O Programa Saúde Não Tem Preço – que oferece remédios gratuitos à população – beneficiou
16,4 milhões de brasileiros. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, somente no caso de
medicamentos para asma, incluídos na lista de gratuidade das farmácias populares em junho
do ano passado, 781 mil pessoas em todo o país tiveram acesso ao remédio, o que contribuiu

para que as internações no Sistema Único de Saúde (SUS) em razão do problema respiratório
caíssem 16% no período de um ano. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
10/8/2013 - Mais Médicos: 715 profissionais com diploma estrangeiro escolheram
municípios
Um total de 715 médicos formados no exterior indicaram municípios para participar do
Programa Mais Médicos. Desses, 194 são brasileiros que se formaram fora do país e 521 são
estrangeiros. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
14/8/2013 - Câmara aprova royalties do petróleo para educação e saúde
Deputados aprovaram proposta que direciona 75% dos royalties da exploração fora da camada
do pré-sal para educação e 25% para a saúde. (CÂMARA DOS DEPUTADOS)

LEIA MAIS
Justiça
14/8/2013 - STF começou a julgar recursos do mensalão
O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou, nesta semana, mais uma etapa do julgamento da
Ação Penal 470, o processo do mensalão. Os ministros analisaram os primeiros 26 recursos
apresentados pelos réus contra decisão do fim do ano passado. Conhecidos como embargos
declaratórios, esse recursos servem para questionar pontos omissos ou contraditórios do
julgamento e raramente conseguem mudar uma condenação. (AGÊNCIA BRASIL)
LEIA MAIS
13/8/2013 - Subprocuradora comandará Ministério Público no julgamento do mensalão
A subprocuradora da República Helenita Acioli assumirá a chefia interina do Ministério Público
até a posse do procurador-geral que ainda será indicado pela presidenta Dilma Rousseff. Ela foi
eleita vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, cargo que a
credencia automaticamente para ocupar a chefia provisória do Ministério Público. (AGÊNCIA
BRASIL)
LEIA MAIS
12/8/2013 - Relatório da CPMI da Violência contra a Mulher sugere ações ao Conselho
Nacional de Justiça
O relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigou a violência
contra a mulher no Brasil sugere ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a criação de uma
coordenadoria de âmbito nacional para estudar a adoção de políticas públicas na área e
auxiliar os tribunais de Justiça dos estados quanto à aplicação mais eficaz da Lei Maria da
Penha. (CNJ)

LEIA MAIS
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