Descrédito proposital

(A quem interessa o fracasso da reforma política)
A proposta de reforma política, pulverizada entre emendas à constituição e um projeto de lei, continua emperrada na Câmara Federal. Em
parte, porque muitos parlamentares se beneficiam do atual modelo e sequer querem discutir mudanças no sistema político e eleitoral brasileiro; por outro lado, como ocorreu com o “projeto Ficha Limpa”, o eleitor
não atentou ainda para a importância de romper com esse modelo, que
só estimula e pereniza a corrupção política que ele tanto abomina.
O ponto mais polêmico se refere ao financiamento público das campanhas políticas. A imprensa já se mobilizou para derrubar a proposta,
ressonando a vontade de seus anunciantes na voz de alguns colunistas
escolhidos a dedo. A vigência do atual sistema de financiamento privado, que renova o chamado “caixa dois” a cada eleição, é um nó górdio
que ata de forma indissociável a atuação política com compromissos
particulares, e não republicanos.
Na forma em que é exercido no país, o financiamento privado apenas
agrava a desigualdade econômica, ao privilegiar os interesses dos candidatos dos ricos empresários e grandes produtores rurais, em prejuízo
a candidaturas de apelo popular, normalmente sem recursos para a campanha. Ao nivelar os gastos com a campanha eleitoral, o financiamento
público fortalece o controle da população contra o poder econômico.
Outra polêmica trata do voto em lista partidária. Somada à recente
legislação de fidelidade partidária, o voto em lista disciplina e proporciona mais solidez aos partidos brasileiros. Caberá aos partidos oferecer
ao eleitor seus melhores quadros, mediante discussões e negociações
internas na ordenação de sua lista. O voto em pessoas, e não nos partidos, cultura vigente no Brasil, é uma ilusão propagada há décadas pelos

políticos fisiológicos contra a modernização de nosso sistema.
Há ainda o imbróglio do voto distrital, que longe de ser uma modernidade é mais uma complicação, pois traria a necessidade de recalcular
periodicamente o número de distritos e Estados e a combinação de localidades dentro deles. Esse processo estimula as possibilidades de manipulações, vantagens individuais e partidárias (que os norte-americanos
chamam de gerrymandering). O voto distrital tende também a concentrar o poder na mão de dois ou três partidos e exclui do cenário eleitoral
o voto de opinião e das minorias, pois os parlamentares se tornariam
apenas defensores de temas de sua paróquia.
Esse é o desafio que se coloca à população e aos parlamentares de
meu partido: desmontar a armadilha de ceticismo que se formou em
torno da reforma política. A corrupção não pode ser considerada inevitável e quaisquer tentativas de ruptura com as velhas formas devem
ser discutidas amplamente. O pior dos mundos é o dos apáticos. O que
a vida quer da gente é coragem. Vamos discutir o assunto e pressionar
nossos parlamentares por uma mudança necessária.

50 milhões de sacolas plásticas a menos no lixo de BH
Em novembro, a Associação Mineira de Supermercados (Amis)
divulgou uma pesquisa, assinalando que o uso de sacolas plásticas
nos supermercados da cidade caiu 97% desde a implantação da lei
de autoria de Arnaldo Godoy. BH deixou de jogar no lixo 450 mil
sacolinhas por dia. Também em novembro, pesquisa realizada por
alunos de escolas do Taquaril e do Alto Vera Cruz relevou que 75%
dos consumidores da região aceitaram a lei.

Centro de Referência da Juventude de BH
A implantação do Centro de Referência da Juventude de Belo
Horizonte é um projeto ainda sem reconhecimento de paternidade:
a PBH anunciou o equipamento como uma iniciativa de sua autoria,
mas dois terços da obra orçada em R$ 14 milhões serão custeados pela
Subsecretaria Estadual de Juventude. No entanto, isso não dá direito
ao governo estadual de conduzir o processo conforme suas pretensões, mesmo diante de uma PBH submissa. Minas Gerais jamais teve
exemplo de ingerência
do governo federal nos
projetos liberados na
última década. Ademais, o governo de
Minas alijou os
jovens da discussão do projeto.

Viver sem Limite
A presidente Dilma anunciou em novembro que vai destinar mais
de R$ 7 bilhões às áreas de educação, saúde e acessibilidade por meio
do plano “Viver sem Limite”, que busca favorecer a inclusão social de
23,91% brasileiros — 45 milhões de pessoas que têm algum tipo de
deficiência.
Serão criados centros de referência para apoio desse público em situação de risco e uma linha de crédito para pesquisa e desenvolvimento
de tecnologias assistivas. Além do financiamento da Finep, o governo
federal vai subsidiar a compra de próteses e equipamentos para a população de baixa renda.

Greve dos professores
Durante os 112 dias da greve de professores mais longa na história
de Minas Gerais (superando a ocorrida no governo Newtão), Arnaldo
participou de muitas atividades do movimento e, diariamente, cobrou
uma posição do governador Anastasia no plenário da Câmara Municipal. Para o vereador, a recusa do governo de Minas em negociar o piso
nacional da categoria, deixou clara a decadência econômica do Estado
(14º lugar sem o apoio da mineração), que não consegue cumprir o mínimo de sua pauta social. “O propalado ‘Choque de Gestão’ e ‘Déficit
Zero’ foram apenas artimanhas publicitárias para desviar o foco de
um Estado endividado, que precisa mudar de mão para sobreviver”,
considerou.

Um ano corrido
2011 deixou sua marca de intensos debates e grandes realizações
— as sacolas plásticas convencionais e poluentes foram finalmente banidas da cidade, elegemos o Conselho Municipal de Cultura e conseguimos aprovar uma lei que democratiza a utilização das praças de BH.
Num tempo em que escândalos se tornam comuns, é sempre importante
relembrar as conquistas e reafirmar os princípios da atuação de Arnaldo
Godoy na Câmara de BH.

Março
• Começo da luta, que durou todo o ano, contra emenda à Lei Orgânica
pela retirada do caráter deliberativo
dos conselhos de BH. Audiências
públicas e a articulação dos movimentos sociais da cidade culminaram no arquivamento da proposta
(2/6). Porém, vereadores voltaram
à carga, agora contra os conselhos
de Políticas Urbanas, Meio Ambiente e Patrimônio.
• Na semana em que passaram a
vigorar multas pelo uso das sacolas plásticas convencionais, o mandato realizou intervenções cênicas na cidade com o “Vírus 880” para conscientizar a população
sobre o problema.

• Audiência pública para tratar das
políticas culturais de BH (23/3). O
movimento compareceu em peso
e marcou uma caminhada (28/3)
para protestar contra a apatia da
FMC. Arnaldo mediou o encontro
entre artistas e a PBH para o encaminhamento de demandas.
• Godoy solicitou audiência pública para esclarecer a população
sobre o projeto de revitalização do Mercado Distrital do Cruzeiro.

Abril
• Audiência pública (12/4) sobre o Condomínio Monte Castelo, empreendimento a ser construído no bairro Paraíso.
• Participação do gabinete nas discussões sobre a eleição do Conselho
Municipal de Cultura (4/4).
• Audiência pública sobre educação infantil em BH. Arnaldo apresentou emenda à Lei de Diretrizes
Orçamentárias/2012 (27/4) para
garantir a revisão do Plano de
Cargos e Salários da categoria.
• Audiência pública para tratar
da cobrança das sacolas plásticas
ecológicas (26/4).

Maio
• Protocolou um decreto legislativo
(9/5) para corrigir a decisão da PBH
de determinar apenas uma alternativa ecológica para substituir os sacos
plásticos.
• Participou de reunião com o Ministério Público, Polícia Militar, Cria
Cultura e moradores da Barragem
Santa Lúcia, para assegurar a realização da Conexão Vivo no local.

Junho
• Aprovadas emendas à LDO/2012 que aumentam de R$ 6 milhões para
R$ 8 milhões o valor que pode ser captado no mecenato municipal e
que tratam da promoção, apoio e incentivo à formação cultural de BH.
• Lei que proíbe as sacolas plásticas em BH é premiada (6/6) pela Vale,
durante um seminário que discutiu
as mudanças climáticas no país.

Setembro
• Participou da abertura da 2ª Conferência Municipal de Juventude
(10/9), enfatizando que o segmento
deve priorizar o caráter deliberativo
de seu conselho municipal.

• Participação do mandato no 2º Congresso da Juventude do PT-BH.
• Sancionada (28/9) a lei de Arnaldo que democratiza a utilização das
Praças de BH. Manifestações que não utilizem palco, som mecânico e
terminem antes das 22h podem ser realizadas sem autorização da PBH.
As praças não poderão ser cercadas e os eventos terão que ser gratuitos.
• Realização do 1º Dia Municipal de Mobilização Social pela Educação
(18/9), iniciativa do vereador que é membro desse movimento que visa
à participação das famílias no aprendizado escolar de suas crianças e
adolescentes.

Outubro
• Audiência pública para discutir a proposta do Centro de Referência de
Juventude (19/10), quando os movimentos juvenis conquistam da PBH
a criação de uma comissão paritária para debater o projeto.
• Requerimento à Mesa Diretora da Câmara solicitando que a corregedoria não se atenha apenas ao caso Gera Ornelas, mas que investigue
também todas as denúncias contra vereadores veiculadas pela imprensa
nos últimos meses, para que se
separe o joio do trigo.
• Lançamento da revista
Outro Olhar/Ensino Médio na
Fumec (10/10), UEMG (28/9),
Uni-BH (19/10), Facisa (29/10)
e outras instituições, sempre
acompanhado por debates entre
os alunos e os articulistas.

Novembro
• Autoria de emenda ao Orçamento/2012 para que a suplementação orçamentária (valores que a PBH pode remanejar sem autorização prévia da
Câmara) se mantenha, como nos anos anteriores, em 15% do orçamento.
• Questiona o projeto do Centro de Referência da Juventude de BH, sem
detalhamento satisfatório e que não contempla a participação dos movimentos juvenis em sua implantação. Artigo sobre o assunto publicado
em O Tempo: http://migreme.net/1gtt

Homenagens

– Ao antropólogo José Márcio Barros (29/3), referência na área cultural
e na formação acadêmica do país; Coral Lírico do Palácio das Artes (2/5),
difusor das tradições líricas do Estado; Curso de Pedagogia da UEMG,
que completou 40 anos (26/5); Instituto Polos de Cidadania/UFMG
(26/9), criado pela professora Miracy Gustin em 1995 para promover a
inclusão e a emancipação de grupos em risco social e dona Geralda Horta
de Melo, mãe de Toninho Horta, anfitriã do Clube da Esquina (8/8).
A indicação de Arnaldo para o Grande Colar do Mérito Legislativo foi o comunicador
Múcio Bolivar, que há
décadas comanda o programa “Trem Caipira”,
com grande audiência
na Rádio Inconfidência,
principal difusor da velha e boa música caipira.
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