De olho na política – 12/06 a 18/06
Executivo
Governo Federal
1. 19/06/2012 - Dilma se reúne com Angela Merkel durante Cúpula do G20
Em meio às discussões sobre a crise financeira europeia na reunião de Cúpula do G20
(grupo que reúne as maiores economias do mundo), a presidenta Dilma Rousseff esteve
na terça-feira (19) com a chanceler alemã, Angela Merkel. O encontro foi o primeiro
compromisso de Dilma antes de participar da segunda sessão de trabalho do G20, em
Los Cabos, no México. A reunião será finalizada ainda nesta terça-feira com a
divulgação da Declaração de Los Cabos pelos chefes de Estado e de Governo do G20.
Em discursos, a presidenta Dilma tem demonstrado discordância com algumas medidas
que os países da zona do euro vêm adotando para sair da crise financeira. Tais como a
excessiva injeção de recursos na economia pelos bancos centrais e a ausência de
políticas fiscais de ampliação da capacidade de investimento para retomar o
crescimento. Dilma defende a adoção de medidas que combinem austeridade fiscal e
investimentos para estimular o consumo.
A presidenta deve aproveitar a reunião do G20 para também buscar acordo sobre o texto
final da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20.
(Agência Brasil)
Leia mais
2. 19/06/2012 - Brasil entrega rascunho final da Rio+20 e inclui erradicação da
pobreza como desafio para o desenvolvimento sustentável
O Brasil conseguiu, na madrugada dessa
terça-feira (19), o consenso necessário
entre as delegações participantes da Rio+20 para fechar o rascunho final do documento
que foi votado pelos chefes de Estado a partir dessa quarta-feira (20). O acordo obtido
para a elaboração do texto “O Futuro que Queremos”, de 49 páginas, foi qualificado
pelo ministro das Relações Exteriores como uma vitória diplomática.
O documento afirma que a erradicação da pobreza é uma condição indispensável para o
desenvolvimento sustentável e que o grupo tem o compromisso de libertar a
humanidade da pobreza e da fome com urgência. (Planalto)
Leia mais
3. 23/062012 - Ministério das Relações Exteriores divulga nota sobre a
situação do Paraguai

Nota nº 155 - Situação no Paraguai
O Governo brasileiro condena o rito sumário de destituição do mandatário do Paraguai,
decidido em 22 de junho último, em que não foi adequadamente assegurado o amplo
direito de defesa. O Brasil considera que o procedimento adotado compromete pilar
fundamental da democracia, condição essencial para a integração regional. Medidas a
serem aplicadas em decorrência da ruptura da ordem democrática no Paraguai estão
sendo avaliadas com os parceiros do MERCOSUL e da UNASUL, à luz de
compromissos no âmbito regional com a democracia. O Governo brasileiro ressalta que
não tomará medidas que prejudiquem o povo irmão do Paraguai. O Brasil reafirma que
a democracia foi conquistada com esforço e sacrifício pelos países da região e deve ser
defendida sem hesitação. O Embaixador do Brasil em Assunção está sendo chamado a
Brasília para consultas. (Ministério das Relações Exteriores)
Prefeitura de BH
4. 19/06/2012 - Municípios de todo o mundo se comprometem a reduzir
emissão de carbono na atmosfera
O ex-presidente norte-americano Bill Clinton abriu a reunião Rio + C40, nessa terçafeira (19), no Espaço Humanidades, montado no Forte de Copacabana, no Rio de
Janeiro. A reunião do C40, que contou com a presença do prefeito de Belo Horizonte,
Marcio Lacerda, faz parte da programação da Conferência Rio + 20 e discutiu o papel
das cidades no estabelecimento e cumprimento de metas de redução da emissão de
carbono até 2030.
O C40 (Climate Leadership Group), que é presidido pelo prefeito de Nova York
Michael Bloomberg, reúne governantes de 59 cidades mundiais que respondem por
21% do PIB mundial e concentram mais de 320 milhões de pessoas. Segundo
Bloomberg, os prefeitos estão aprendendo a trabalhar juntos para reduzir a emissão de
carbono. (Portal BH)
Leia mais
5. 19/06/2012 - Participantes do Iclei visitam Vila Viva no Aglomerado da
Serra
Cerca de 30 participantes do Congresso Mundial do Iclei de várias nacionalidades
visitaram na segunda-feira, dia 18, várias intervenções do programa Vila Viva no
Aglomerado da Serra, na região Centro-Sul da capital. Antes de percorrerem a
comunidade, Aderbal de Freitas, coordenador do trabalho social do Vila Viva/Taquaril e
técnico social da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel),
comandou uma palestra sobre a concepção e os resultados do programa. (Portal BH)
Leia mais
Legislativo
Senado
6. 19/06/2012 - Senador cobra providências sobre ameaças a juiz do caso
Cachoeira

O senador Alvaro Dias (PSDB-PR) cobrou, em Plenário, providências ao Judiciário, ao
Executivo e ao Legislativo no sentido de proteger o juiz federal Paulo Augusto Moreira
Lima, que se afastou de sua vara de origem por sofrer ameaças relacionadas aos
desdobramentos da operação Monte Carlo, da Polícia Federal, autorizada por ele. O juiz
autorizou escutas que resultaram na prisão de Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos
Cachoeira, e dezenas de pessoas, entre elas vários policiais. (Agência Senado)
Leia mais
7. 25/06/2012 – Senador protesta contra impeachment do presidente do
Paragua
O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH),
senador Paulo Paim (PT-RS), protestou contra a forma como ocorreu o processo para o
afastamento de Fernando Lugo da presidência do Paraguai. O impeachment do então
presidente foi aprovado na sexta-feira (22) pelo Senado, um dia após a Câmara daquele
país ter autorizado a abertura do processo. Segundo Paim, os efeitos da crise no
Paraguai começam a ser sentidos na fronteira brasileira. Ele destacou reportagens
publicadas nesta segunda-feira (25) mostrando que a decisão da Câmara e do Senado
paraguaios já esvaziou o comércio na região. Há registro de queda de 10% no
movimento entre os dois países, em função dos rumores de que o Brasil poderia fechar a
fronteira em resposta ao impeachment. (Agência Senado)
Leia mais
Assembleia Legislativa de Minas Gerais
8. 20/06/2012 - Aprovado parecer de projeto sobre remuneração no Executivo
A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais aprovou nessa quarta-feira (20) parecer favorável ao
Projeto de Lei 3.099/12, do governador Antônio Augusto Anastasia, que promove
alterações na estrutura remuneratória de diversas carreiras do Poder Executivo. Na
terça-feira (19), o relator e presidente da comissão, deputado Zé Maia (PSDB),
distribuiu cópias (avulsos) do parecer de 1º turno do projeto, apresentando o substitutivo
nº 2, para acatar emendas encaminhadas à Casa pelo próprio governador.
O projeto já foi analisado pelas Comissões de Constituição e Justiça (CCJ), que
apresentou o substitutivo nº 1 acatando mudanças enviadas também pelo governador, e
de Administração Pública, que acompanhou a decisão da CCJ. Agora, com a aprovação
do substitutivo nº 2, o projeto segue para análise do Plenário, que decidirá qual a
redação vencedora.
O substitutivo nº 2 incorpora as quatro sugestões de emendas enviadas pelo Executivo,
após a análise das duas primeiras comissões. (ALMG)
Leia mais
9. 22/06/2012 - FFO avalia cumprimento de metas fiscais do Governo do
Estado
A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais recebe, nesta quarta-feira (27), os secretários de Estado de

Fazenda e de Planejamento e Gestão, Leonardo Colombini e Renata Vilhena,
respectivamente. O objetivo é avaliar o cumprimento das metas fiscais do Estado
referentes ao primeiro quadrimestre de 2012.
A reunião, marcada para às 14 horas, no Plenarinho IV, atende à determinação da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF). O requerimento para a realização da prestação de contas
é do deputado Zé Maia (PSDB), presidente da comissão. Para o parlamentar, a
audiência é fundamental para que os representantes do Poder Executivo apresentem
dados ao Poder Legislativo e esclareçam eventuais dúvidas. (ALMG)
Câmara do Deputados
10. 20/06/2012 – Comissão da Câmara aprova PEC que permite salários acima
do teto constitucional
A Comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou na sexta-feira (20) a
possibilidade de que servidores públicos recebam proventos que superem o teto
constitucional que corresponde ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal
(STF), atualmente em R$ 26,7 mil. O dispositivo consta na Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 05/2011, que muda as regras para reajuste do funcionalismo público
permitindo a cumulatividade.
A PEC também retira a prerrogativa presidencial de sancionar os projetos de lei para
fixar os subsídios dos ministros do STF, do presidente da República, do vice-presidente,
dos ministros de Estado, do procurador-geral da República e do defensor público-geral
federal. Isso na prática possibilita aos parlamentares aprovarem reajustes salariais, que
entrarão em vigor sem a chancela do presidente da República. (Agência Brasil)
Leia mais
Câmara Municipal de BH
11. 20/06/2012 - Redação da PELO 15/12 é aprovada em 1º turno
Foi aprovada, em 1º turno, proposta de redação do vencido ao Substitutivo nº 1 à
Proposta de Emenda à Lei Orgânica (PELO) 15/12, requerida pelo vereador Alberto
Rodrigues (PV). A proposta aprovada na reunião da Comissão Especial para apreciação
da Proposta de Emenda à Lei Orgânica – PELO nº 15/12, no dia 20/6 , é de autoria de
Fábio Caldeira (PSB) e outros 14 vereadores.
Agora, o Substitutivo tem prazo de três dias para receber emendas e, em seguida, será
votado no plenário, em 2º turno. O Substitutivo acrescenta parágrafos ao artigo 79 e art.
92 da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, instituindo o voto aberto em
qualquer tipo de votação na Câmara. A votação em 1º turno, em plenário, aconteceu no
dia 14 de junho. (CMBH)
Leia mais

Judiciário
TSE

12. 20/06/2012 - TRE-MG confirma multa por propaganda antecipada a viceprefeito da Grande Belo Horizonte
Por unanimidade, na sessão dessa terça-feira (19), o Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais (TRE-MG) manteve uma multa de R$ 10 mil ao atual vice-prefeito de
Santa Luzia, Aguinaldo Campos da Costa (PSDB), por propaganda eleitoral
extemporânea. A decisão acompanhou o voto do relator do processo, juiz Octavio
Augusto De Nigris Boccalini.
Essa é oitava multa confirmada pelo TRE-MG para ser aplicada este ano em virtude da
antecipação da campanha eleitoral de 2012, somando R$ 51 mil. Os processos são
julgados inicialmente pelos juízes das zonas eleitorais e depois encaminhados ao
Tribunal, em grau de recurso. (TSE)
Leia mais
STF
13. 21/06/2012 - Ayres Britto discute direitos das crianças com ministra Maria
do Rosário
O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal
Federal(STF), ministro Carlos Ayres Britto, recebeu nessa quinta-feira (21) a ministra
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), Maria do
Rosário, para tratar dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ambos afirmaram que
a intenção é estabelecer uma parceria entre o CNJ e a SDH/PR para assegurar o
cumprimento de políticas que protegem o direito à infância. A ministra colocou como
desafio o encaminhamento de 36 mil crianças e adolescentes atualmente acolhidos no
Brasil. Segundo o ministro Ayres Britto, ações em prol da infância e da juventude terão
prioridade durante sua gestão à frente do Conselho. (CNJ)
Leia mais
14. 20/06/2012 - Presidente do STF participa da Rio +20 e fala sobre meio
ambiente e Judiciário
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro
Ayres Britto, participou, no Rio de Janeiro, da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. A visita aconteceu na quarta-feira (20) no
estande do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na Conferência. Ele falou sobre o papel
do Poder Judiciário na questão ambiental. (STF)
Leia mais
STJ
15. 25/06/2012 - STJ inaugura espaço para atendimento integral ao cidadão
O Superior Tribunal de Justiça inaugura nesta terça-feira (26) a Central de Atendimento
ao Cidadão (CAC). O espaço foi criado para facilitar o acesso de advogados e outros
cidadãos às informações e aos serviços prestados pela Corte, e irá atender às exigências
da Lei de Acesso à Informação Pública, que entrou em vigor no dia 16 de maio. O
Tribunal já disponibiliza em seu site grande parte das informações cuja publicidade é
exigida pela Lei 12.527/11. (STJ)
Leia mais

Para aprofundamento
16. 20/06/2012 – Ativistas da América Latina, África e Ásia realizam marcha
para chamar atenção de chefes de Estado da Rio+20
Na manhã dessa quarta-feira (20), as atividades da Cúpula dos Povos no Aterro no
Flamengo (RJ) foram interrompidas para dar espaço ao Dia de Mobilização Global.
Os\as participantes foram cobrar nas ruas suas demandas aos chefes de Estado que já se
encontram na cidade para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, a Rio+20.
Segundo estimativa da Polícia Militar do Rio de Janeiro, cerca de 10 mil pessoas se
concentraram nas ruas do Centro da cidade, no dia em que começou oficialmente a
Rio+20. A ação foi uma forma de dizer em coro o quanto a população mundial está
decepcionada com o documento que chegou às mãos dos chefes de Estado e que deveria
nortear as políticas ambientais internacionais para os próximos anos. (Adital)
Leia mais
17. 22/06/2012 - CNBB adverte em Nota: “a sociedade espera e exige a
investigação de toda suspeita de corrupção”
Os membros da Presidência da CNBB apresentaram na manhã dessa sexta-feira (22)
Nota Oficial da Conferência a respeito da ética pública manifestando indignação e
perplexidade da sociedade brasileira diante de fatos políticos e administrativos que
contrariam a ética pública e o bem comum. Os bispos também lembraram um trecho de
um documento da Conferência, Ética, Pessoa e Sociedade, publicado há 19 anos. Quase
duas décadas se passaram da publicação desse documento, e a situação continua
sugerindo as mesmas preocupações. (CNBB)
Leia a íntegra da nota
18. 19/06/2012 - Entidades escrevem Carta Aberta ao Governo Federal e ao
Congresso Nacional pela Democratização e Transparência do Orçamento
Público
O INESC e o CFEMEA elaboraram uma Carta sobre a questão da transparência e do
controle social no orçamento público, que será direcionada ao Governo Federal e ao
Congresso Nacional. As entidades que desejam assinar a Carta devem enviar e-mail
para mailto:protocoloinesc@inesc.org.br ou mailto:moroni@inesc.org.br. A carta é
escrita por organizações e movimentos que lutam para democratizar o debate e as
decisões sobre as finanças públicas e por transparência das ações do Estado e acesso
público as informações. (Plataforma pela reforma do sistema político)
Leia a íntegra da carta
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