


A Construção dos dias 
Há mais de 30 anos, ingressei na vida pública com o entendimento 

roseano de que na política, assim como na vida, as pessoas não estão 
sempre iguais; tudo sempre muda, afina e desafina. É isso o mais im-
portante e bonito do mundo — que as coisas jamais estejam termina-
das.  Era a época da fundação do PT-MG, associação voluntária que, 
hoje, mais que nunca, luta pela pluralidade e a democracia, contra a 
exploração, e implementa transformações em todos os campos do país 
— político, social e cultural — com o objetivo de construir o socialismo 
democrático. 

É muito importante que se frise a palavra construir, pois é uma coisa 
que acontece ao sabor dos dias, das semanas e dos anos, nem sempre 
visível aos olhares mais afoitos. No caso do governo Lula, no entanto, 
esses avanços são felizmente notáveis e indiscutíveis: em apenas sete 
anos, inverteu-se uma lógica de estagnação, desigualdade e desempre-
go, para a do círculo virtuoso da geração de emprego e da distribuição 
de renda, que tirou 24 milhões de brasileiros da pobreza e elevou outros 
31 milhões à classe média.  

Essas conquistas e esse projeto de transformação social não seriam 
possíveis sem o apoio e o empenho das inúmeras lideranças regionais 
e partidárias que constituem a base de sustentação do governo. Afinal 
duas visões distintas de gestão disputam a condução do país: de um 
lado, a política privatista de submissão ao capital internacional; de ou-
tro, o projeto de modernização e de desenvolvimento nacional que de-
fendemos e que destacou o Brasil como um êxito internacional num 
mundo em crise.

Minas Gerais, segundo colégio eleitoral do país, tem uma impor-
tância fundamental na continuidade desse projeto nacional. A grande 



popularidade de Aécio Neves, cujos méritos se devem mais aos gene-
rosos aportes publicitários nos meios de comunicação e aos programas 
federais que divulga como seus do que à eficácia do choque de gestão 
e do déficit zero, favorece a balança para o candidato de seu partido e 
para a lamentada experiência administrativa de FHC. 

Sonhamos e lutamos pela candidatura de Patrus no Estado, mas 
a determinação do PT Nacional em cumprir um acordo mais amplo 
acabou por fortalecer o nome de Hélio Costa. De fato, nas pesquisas, 
o candidato do PMDB sempre desponta com reais condições de en-
frentar o projeto liberal desde que apoiado pelo PT. Além disso, Hélio 
já enfatizou, repetidas ve-
zes, seu compromisso de 
incorporar Patrus Ananias 
e suas políticas sociais na 
proposta democrática e 
participativa que defende 
para Minas Gerais.    

Portanto, a presença do 
ex-ministro do Desenvol-



vimento Social e Combate à Fome na chapa de Hélio Costa é a garantia 
de um governo voltado prioritariamente para a área social e que carre-
gará a marca petista de participação popular, transparência administra-
tiva e inversão de prioridades. Tenho a convicção de que a derrota defi-
nitiva do projeto privatista de FHC se dará em Minas. O povo mineiro 
dará mais um voto para modernizar o país com Dilma, Hélio e Patrus. 



820 equívocos
As constantes modificações sofridas pelo projeto que altera a Lei 

de Uso e Ocupação do Solo (PL 820), descaracterizando as decisões 
aprovadas na 3ª Conferência Municipal de Políticas Urbanas, fizeram 
com que Arnaldo votasse contrário ao projeto da PBH (19/5). “Defendi 
a proposta inicial da Prefeitura, mas as alterações e a prevalência de 
aspectos nocivos à qualidade de vida e à ambiência da cidade me con-
venceram de que o 820 é um equívoco para BH”, disse Godoy. 

Um dos aspectos mais criticados foi a manutenção dos descontos no 
coeficiente das construções (vindos das áreas de circulação, varanda, 
caixa d’água, garagem, etc.) e alterações de zoneamento potencialmente 
danosas. “São decisões que não contaram com um estudo prévio e que 
dificultarão o planejamento da cidade nos próximos anos”, acrescentou. 

Em relação ao Isidoro, Arnaldo destaca que o projeto é interessante 
e bom para a cidade, já que a ocupação imobiliária aponta para o vetor 
norte. “No entanto, na última hora surgiu a questão do Quilombo Man-
gueiras, que precisa ser esclarecida”, disse. 



Circense honorário
Circenses reunidos na 
sede do Sated/MG home-
nagearam (2/6) o verea-
dor Arnaldo Godoy pela 
emenda ao novo Código 
de Posturas que desburo-
cratiza o funcionamento 
dos circos na cidade. A 
categoria o elegeu cir-
cense honorário, segundo 
Rodrigo Augusto, do Cir-
co Coliseu di Roma. 

Além de reconhecer a 
atividade circense como 
diversão pública de ca-
ráter itinerante, o novo 
Código de Posturas, regu-
lamentado em abril, criou 
um alvará com validade 
de um ano para todas as regionais, facilitando a circulação do circo pela 
cidade e diminuindo seus custos de instalação. 

A emenda foi construída em novembro passado, após uma audiência 
pública solicitada pelo vereador, da qual participaram representantes do 
circo e da secretaria de Regulação Urbana. BH saiu na frente em reco-
nhecer a categoria e outras cidades do país começam a adotar medidas 
semelhantes. 



Vírus ataca BH
Na semana das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, 

o Vírus 880 invadiu a Praça Sete (1/6) e a Praça da Savassi (2/6) com 
o intuito de chamar a atenção dos belo-horizontinos para a poluição 
causada pelo uso das sacolas plásticas. 

Foi uma intervenção bem humorada criada pelo artista plástico Léo 
Piló para divulgar a lei “Arnaldo Godoy” (nº 9.529/08), que determina, 
a partir de 27 de fevereiro de 2011, a substituição completa das sacolas 
plásticas usadas em BH por alternativas ecológicas. 

O Vírus 880 é um monstro móvel feito de sacos plásticos, que car-
rega o número de sacolas que cada brasileiro descarta no lixo todos 
os anos. “Acredito que o humor é uma maneira inteligente e eficaz de 
tratar assuntos sérios. As sacolas estarão finalmente abolidas da cida-
de no ano que vem. O que vocês têm feito sobre o assunto?”, indaga 
Godoy. 

Diversas redes de supermercados 
e farmácias já adotaram a medida. No 
entanto, parte da população ainda des-



conhece a lei. Por isso, estão programadas atividades ao longo de 2010 
para que BH efetivamente se coloque como a primeira capital do país a 
enfrentar o problema. 

No ano passado, a lei “Arnaldo Godoy” ganhou o Prêmio do Mérito 
Legislador, como um dos 150 melhores projetos de lei de autoria de 
parlamentares que tenham relevância social, considerando-se critérios 
como alcance, inovação, impacto e participação popular.  

Contra azia, alka-seltzer
O governador Anastasia recuou (18/6) na decisão de devolver os re-

cursos repassados pelo Governo Lula para a implantação de cem pontos 
de cultura no Estado. A mobilização de todos os movimentos artísticos 
e culturais de Minas, da qual participou nosso mandato, pressionou o 
governo do Estado a encontrar alternativas semelhantes às de Santa 
Catarina ou Bahia, que celebram seus convênios até o dia 3 de julho. 
Prevaleceu a força daqueles que tanto se esforçam pela identidade de 
nossas “muitas Minas”. 



Educação aos saltos 
Muitos gestores públicos desdenham investir na educação porque os resul-

tados só florescem muito mais tarde, quando não precisam mais disputar elei-
ções. O governo Lula decidiu interromper essa lógica com o Plano de Desen-
volvimento da Educação (PDE), que reúne 26 ações que pretendem mudar o 
retrato da educação brasileira. 

Uma das mais importantes, a expansão das escolas técnicas federais, medi-
da essencial para o desenvolvimento do país por meio da qualificação da mão-
de-obra. O resultado estabelece um salto histórico: a criação, 
em apenas oito anos, de 214 escolas técnicas agrupadas 
em 38 institutos federais (de 1909 a 2002, foram 
criadas 140 escolas técnicas no Brasil).

No âmbito do ensino superior, nos últimos 
seis anos, foi dobrado o número de vagas (113 
mil para 228 mil) e criadas 12 novas universidade 
federais; o programa que concede bolsas integrais 
e parciais para estudantes de baixa renda (Pro-uni) 
já beneficiou mais de meio milhão de jovens; a 
meta de formar 11 mil doutores e 30 mil mestres 
ao ano foi cumprida, com o Brasil ocupando a 13ª 
posição no ranking mundial de produção científica.

Nos últimos quatro anos, foi universalizada a 
entrega de livros didáticos no ensino médio, com li-
vros de todas as disciplinas entregues a 7,2 milhões 
de estudantes no ano passado. No início de 2010, 25 
mil escolas públicas urbanas já contavam com internet 
em banda larga. O governo pretende conectar 55 mil 
escolas até o fim deste ano. 



Ciclo de Debates
Por iniciativa de Arnaldo Godoy, a Comissão de Educação da Câmara 

de BH realizou um Ciclo de Debates para discutir questões da juventude. 
Nos dias 25 a 27 de maio, palestras com especialistas deram subsídios 
para a construção do Plano Municipal de Juventude, iniciativa do vere-
ador que tramita na Câmara para estabelecer diretrizes para o segmento. 
“Para que o plano tenha eficácia, é preciso que toda a cidade se envolva 
nesses debates”, diz Godoy. 

Centenas de jovens e representantes de movimentos juvenis participa-
ram das palestras de Flávio Sapori (violência), Juarez Dayrell (educação) 
e da paulista Maria Carla Carrochano (trabalho), cujo saldo foi contun-
dente: “80% das mortes de jovens entre 18 e 24 anos estão ligadas ao 
consumo e ao tráfico de drogas. Os jovens são vítimas e algozes de uma 
realidade cruel que requer políticas de trabalho e renda urgentes e efeti-
vas”, disse Godoy.   

Os debates ocorreram no plenário principal da Câmara Municipal e 
contaram com o apoio do Observatório da Juventude/UFMG e do Depar-
tamento de Ciências Sociais da PUC-Minas.



Discussão na Câmara
A constituição de uma parceria público-privada (PPP) para adminis-

trar o Hospital Municipal do Barreiro, a alteração dos limites geográfi-
cos das regionais da cidade e a criação de uma empresa para facilitar o 
gerenciamento das obras de BH são questões que tomaram o tempo do 
mandato no mês de junho. Nossa assessoria “queima as pestanas” sobre 
as consequências que as propostas da PBH podem trazer à cidade. O 
assunto continuará na pauta de discussões no segundo semestre.   

LDO
Emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO/2010) deram 

também a tônica para os trabalhos de junho. O mandato apresentou 
nove emendas, entre as quais se destacam a proposta de priorizar as 
políticas públicas de juventude no orçamento 2011, garantir o detalha-
mento do Orçamento da Criança e do Adolescente (OCA) e aumentar a 
renúncia fiscal destinada ao incentivo da cultura de R$ 2,5 milhões para 
R$ 5 milhões. 

Mobilização 
O prefeito Márcio Lacerda publicou (15/6) a Lei nº 9.932, que insti-

tui o Dia Municipal da Mobilização Social pela Educação, a ser come-
morado, anualmente, no dia 19 de setembro. A proposta originada do 
projeto de Arnaldo Godoy visa dar sequência ao movimento em curso 
na cidade, para envolver as famílias, entidades e igrejas na educação de 
nossos alunos. Em setembro, o mandato pretende realizar, junto com a 
Prefeitura de BH, um seminário sobre tema na Câmara Municipal.  
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