De olho na política – 04/06 a 11/06
Executivo
Governo Federal
1. 11/06/2012 - Dilma diz que queda no desmatamento é resultado da "forte ação do
governo" na fiscalização
Ao comentar os dados divulgados na semana passada sobre preservação ambiental, a
presidenta Dilma Rousseff disse hoje (11) que se orgulha da redução de 77% no
desmatamento ilegal no país. “O Brasil, que já tem o privilégio de abrigar a maior área de
florestas tropicais do mundo, pode se orgulhar também de conseguir protegê-las cada vez
mais”, reforçou.
No programa semanal Café com a Presidenta, Dilma avaliou que a queda do índice é resultado
“da forte ação do governo” na fiscalização e do trabalho conjunto de órgãos como o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Polícia Federal e
as Forças Armadas. (Agência Brasil)
Leia mais
Prefeitura de BH
2. 11/06/2012 – - Prefeitura debate políticas para idosos
Mais de 300 pessoas participaram do I Encontro Intersetorial: Consolidando Políticas Públicas
para a Pessoa Idosa. Com um público diversificado, o evento reuniu servidores públicos
municipais de Belo Horizonte e da RMBH, universidades públicas e privadas, bem como
representantes de instituições diversas. Na ocasião, foi lançada a 31.ª edição da revista Pensar
BH/Política Social, inteiramente dedicada ao tema em pauta. (Prefeitura de BH)
Leia mais
Legislativo
Senado
3. 08/06/2012 – Depoimentos de Perillo e Agnelo marcam semana da CPI do Cachoeira
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) mista que investiga Carlos Augusto Ramos, o
Carlinhos Cachoeira, terá uma semana decisiva, com o depoimento dos governadores Marconi
Perillo (PSDB-GO) e Agnelo Queiroz (PT-DF). Deputados e senadores também têm reunião
marcada para votação de requerimentos, entre os quais os que pedem a convocação do exdiretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) Luiz Antônio
Pagot e do dono da Delta Construções, Fernando Cavendish.

O depoimento do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT) será na quarta-feira
(13), também às 10h15. (Senado)
Leia mais
Assembleia Legislativa de Minas Gerais
4. 06/062012 - Comissão é favorável à criação de novo cargo de secretário
O Projeto de Lei (PL) 3.086/12, de autoria do governador, que prevê a criação de cargo de
secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos, já está pronto para
Plenário. A matéria teve parecer favorável de 1º turno aprovado pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa de Minas Gerais na reunião do dia 06/06.
(ALMG)
Leia mais
5. 06/06/2012 – Comissão vai discutir, dia 12, acesso à Justiça para mulheres
A Comissão Especial da Violência contra a Mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
reúne-se nesta terça-feira (12/6/12), às 14h30, para discutir as condições de acesso à justiça
para as mulheres vítimas de violência. A audiência pública, com a presença de convidados, foi
solicitada pelos deputados Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) e Ivair Nogueira (PMDB) e pelas
deputadas Liza Prado (PSB), Maria Tereza Lara (PT), Rosângela Reis (PV) e Luzia Ferreira (PPS).
A audiência será realizada no Plenarinho IV.
A comissão foi criada em março deste ano para analisar o aumento da violência doméstica e
familiar contra a mulher. De acordo com a deputada Rosângela Reis, todas as informações
obtidas até agora comprovam a gravidade do quadro e a necessidade de se investir mais
recursos para reverter essa situação. "Vamos debater, então, o que é necessário para garantir
o acesso eficaz à justiça, identificando os gargalos e a melhor forma de atuar sobre eles"
afirma a deputada.
Leia mais
Câmara Municipal de BH
6. 9/06/2012 – Prestação de Contas da PBH acontecerá dia 13 de junho.
A Comissão de Orçamento e Finanças Públicas da Câmara Municipal de Belo Horizonte convida
para participar da Audiência Pública referente às prestações de contas do primeiro
quadrimestre de 2012 da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a ser
realizada no dia 13 de junho de 2012 (quarta-feira), às 19h30, no Plenário Helvécio Arantes, à
Av. dos Andradas, 3.100, Bairro Santa Efigênia. (Nossa BH – Notícias)
7. 9/06/2012 – LDO 2013 será debatida na CMBH no dia 15 de junho
A Comissão de Orçamento e Finanças Públicas da Câmara realizará uma Audiência Pública
para apresentação e debate da LDO 2013 e acolhimento de sugestões populares para sua
alteração.
A Audiência acontecerá no dia 15 de junho de 2012 (sexta-feira), às 18h30min, no Plenário JK
da CMBH (Avenida dos Andradas, 3100). Estarão presentes representantes da Prefeitura
Municipal e técnicos da Câmara Municipal. (Nossa BH – Notícias)

8. 05/06/2012 – Comissão Especial aprova em 1º turno Substitutivo em prol do voto
aberto
A Comissão Especial de Estudo à Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 15/12 aprovou
alteração no texto passando a prever que a perda do mandato será decidida pela Câmara por
voto nominal e maioria de seus membros, mediante provocação da Mesa ou de partido
político devidamente registrado.
Os membros titulares da comissão são: Elaine Matozinhos (PTB), Silvinho Rezende (PT), Cabo
Júlio (PMDB), Chambarelle (PRB), Gunda (PSL), Leonardo Mattos (PV) e Silvia Helena (PPS).
(Câmara de BH)
Leia mais

Judiciário
TSE
9. 08/06/2012 - Partidos podem realizar convenções para escolher candidatos a partir
de 10 de junho
A partir do dia 10 os partidos políticos podem realizar suas convenções para definir coligações
e escolher seus candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições de 2012. Pela Lei
das Eleições (Lei nº 9.504/1997), as convenções partidárias devem ocorrer no período de 10 a
30 de junho.
É assegurado também, a partir dessa data, direito de resposta a candidato escolhido em
convenção, partido político ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito,
imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidas
por qualquer veículo de comunicação social.
Dessa data em diante, até o final da campanha eleitoral, as emissoras de rádio e de televisão
estão proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por candidato escolhido
em convenção partidária. (TSE)
Leia mais
STF
10. 06/06/2012 - Deputados questionam Medida Provisória que complementa novo
Código Florestal
Os deputados federais Ronaldo Caiado (DEM-GO), Domingos Sávio (PSDB-MG), Alceu Moreira
(PMDB-RS), Jerônimo Goergen (PP-RS) e Nelson Marquezelli (PTB-SP) impetraram Mandado de
Segurança (MS 31397) no Supremo Tribunal Federal (STF). Os parlamentares pedem no MS,
liminar para suspender os efeitos da Medida Provisória (MP) 571, que complementa o novo
Código Florestal e que foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) do último dia 28, até o
julgamento do MS em Plenário. Eles sustentam que a MP foi editada em “flagrante
inobservância ao devido processo legislativo constitucional” porque substitui dispositivos
vetados no Projeto de Lei 1.876/1999 (novo Código Florestal) e altera dispositivos não vetados.
(STF)
Leia mais
11. 06/06/2012 - Ministros do Supremo Tribunal Federal marcam início do julgamento
do mensalão

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) marcaram para o dia 1º de agosto o início do
julgamento da Ação Penal (AP) 470, que trata do chamado mensalão. Pelo cronograma
aprovado, serão nove sessões, até o dia 14 de agosto, para sustentações orais – do
procurador-geral da República, Roberto Gurgel, e dos advogados dos 38 réus. A fase de
votação deve começar no dia 15. (STF)
Leia mais
12. 05/06/2012 - Presidente do Supremo Tribunal Federal recebe deputados da CPI do
Tráfico de Pessoas
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ayres Britto, recebeu, no último dia 5, a
visita dos deputados federais Arnaldo Jordy (PPS/PA) e Flávia Morais (PDT/GO), presidente e
relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Tráfico de Pessoas. Segundo o
parlamentar, a CPI está buscando o diálogo e a parceria com instituições de todos os Poderes,
que possam contribuir para o enfrentamento do problema. (STF)
Leia mais

Para aprofundamento

13. 08/06/2012 - Igreja incentiva católicos a não votarem em corruptos
A Igreja quer aproveitar as eleições municipais desse ano para eliminar do pleito "os
candidatos cujas vidas pregressas de acordo com a lei (da Ficha Limpa) contaminam o cenário
político e ameaçam a democracia". Para tanto propõe ao seu rebanho e aos eleitores em geral
que não venda seu voto e nem o anule, pois quem anula o voto "omite-se e renuncia à
possibilidade de participar do processo político". Os conceitos estão no documento
"Orientação sobre a participação dos católicos nas eleições. (IHU-Unisinos)
Leia mais

14. 08/06/2012 - Mensalão: entenda o caso que será julgado pelo STF
Sete anos depois do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ), denunciar a sua existência, numa
entrevista à jornalista Renata Lo Prete, na Folha de S. Paulo, foi marcado pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) o início do julgamento do mensalão. Em reunião na tarde de quartafeira (6), os ministros da Suprema Corte aceitaram uma sugestão de cronograma feita pelo
ministro Celso de Mello, que marca o início do julgamento para o dia 1º de agosto. A
expectativa é que as sessões do que deverá ser o mais importante julgamento de cunho
político da história da Suprema Corte estendam-se até setembro. (Congresso em foco)
[Leia mais]
15. 06/06/2012 - Cientista da Pnuma alerta: A Rio+20 não pode se dar ao luxo de
fracassar
Fatoumata Keita-Ouane, chefe de Avaliação Científica do Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (Pnuma), nesta última quarta-feira (6) na apresentação do 5º
relatório Panorama Ambiental Global (Geo-5), no Rio de Janeiro, alertou sobre as questões
ambientais que a preocupam como a devastação da natureza e escassez de recursos naturais.

“A Rio+20 não pode se dar ao luxo de fracassar. O fracasso significaria a não construção de um
marco com metas alcançáveis para as próximas gerações [...]” Afirmou a cientista. (Agência
Brasil)
Leia mais
16. 06/06/2012 - Frente parlamentar aciona o STF para suspender MP do Código
Florestal
A Frente Parlamentar da Agropecuária entrou com mandado de segurança no Supremo
Tribunal Federal (STF) pedindo a suspensão imediata da Medida Provisória 571/12, que
modifica o novo Código Florestal. Segundo justificou a Frente Parlamentar, o motivo da ação é
que a MP foi editada antes de esgotado o processo de análise do Código Florestal. O processo
ainda depende de discussão pelo Congresso dos 12 vetos e das 32 modificações feitas pela
presidente Dilma Rousseff. (Câmara)
[Leia mais]
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