


Existir no outro
Como tudo na vida, a política também é feita de escolhas. Preferi 

o caminho para uma campanha limpa e correta. Dispensei os insupor-
táveis carros de som, a pintura de muros e a poluição visual da cidade 
com cartazes lambe-lambe e cavaletes. 

Optei pela estratégia alegre na internet, uma equipe bem preparada 
e as boas propostas e vitórias que acumulei nestes últimos anos; propa-
guei o apoio de pessoas das artes, do pensamento e da política e propus 
um debate de ideias — a cidade que a gente quer! 

Vencemos essa dura etapa e quero creditá-la às 11.538 pessoas que 
me deram a oportunidade de continuar a defender projetos e ações co-
letivas que buscam a qualidade de vida em BH. De minha parte, con-
tinuarei honrando esse compromisso que me trouxe mais uma vez à 
Câmara Municipal.

Tenho comigo uma máxima de Guimarães Rosa: “a natureza da 
gente não cabe em certeza nenhuma”. Por isso, estarei sempre atento ao 
que diz e pensa a população para responder as suas expectativas dentro 
do que acredito e defendo.

Belo Horizonte é a cidade da contemporaneidade e do mundo mas 
é, principalmente, a nossa cidade — onde trabalhamos, criamos nossos 
sonhos, nos divertimos e construímos o futuro para os nossos filhos.  
Essa é a proposta que continuo a defender, ainda com mais disposição. 

Agradeço pela confiança e os convido para caminharmos juntos, 
acompanhando e participando do nosso mandato. Por fim, um Feliz Na-
tal a todos e que 2013 venha repleto de bons combates e de grandes 
conquistas. 



Por uma BH mais justa
A candidatura de Patrus à prefeitura encerrou uma fase bizarra de 

aproximação do PT com o PSDB em BH. Foram apenas três meses de 
campanha que fortaleceram o partido, unificando todas as correntes 
em torno de um programa de resgatar as grandes propostas que o PT 
colocou em prática na cidade, em administração anteriores. Patrus 
não venceu mas os 40% de votos recebidos consolidaram o partido 
como principal força de oposição à atual gestão da PBH, descompro-
missada com os mais pobres e voltada aos interesses econômicos.

Desde então, inúmeros movimentos agitam os bastidores polí-
ticos da cidade. No final de novembro, Arnaldo Godoy participou 
de intensas conversas e construções coletivas — encontros da Ar-
ticulação (sua tendência partidária), reuniões com o Diretório e a 
Executiva do PT-BH e até um seminário (24/11) coordenado pelas 
lideranças que apoiaram a candidatura própria. Nesse evento, além 
de Patrus, presenças de peso, de membros da CUT, MST e de outros 
movimentos sociais. 

A construção dessa nova oposição passa também pela Bancada 
dos Vereadores, que busca reafirmar seu papel histórico de referên-
cia social e de participação popular no Legislativo. Godoy adianta: 
“os vereadores do PT não estarão contra a cidade, mas contra pro-
postas que não trouxerem benefícios à população”. Dentre outros 
pontos, são discutidos mecanismos que coloquem regras claras aos 



interesses da especulação imobiliária, o combate a iniciativas de 
privatização do espaço público e o estímulo à ocupação democráti-
ca e cultural da cidade.

2013 representa a volta do PT a princípios que construíram um le-
gado de avanços na cidade — Orçamento Participativo, os restauran-
tes populares, Programa Vila Viva, as escolas integradas, proibição 
dos sacos plásticos e tantas outras experiências bem sucedidas.



A morte de José Carlos
No dia 25/11, faleceu José Carlos Dias Filho, coordenador munici-

pal de Direitos da Pessoa com Deficiência desde 2005 e um grande par-
ceiro de nosso mandato.  Nascido em Ponte Nova (1964), ele veio para 
BH aos oito anos para estudar no Instituto São Rafael. Foi vice-presi-
dente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência e membro 
do Conselho Municipal de Assistência Social e do Conselho Nacional 
dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Conade).  Neste ano, José 
Carlos formou-se em Direito pela Faculdade Dom Helder Câmara. Era 
casado, excelente músico e dono de uma bela voz.

“Eu perdi um amigo e a cidade um batalhador muito dedicado na 
melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Com muito 
empenho, José Carlos e sua equipe acolhiam as demandas do segmento 
e as defendiam com vigor no Executivo”, destacou Arnaldo. 



Condenação política
O saldo do Inquérito 470, o chamado “Mensalão”, estranhamente 

transcorrido durante o período eleitoral pelo STF, abriu uma jurispru-
dência que só poderá ser avaliada no futuro.  Segundo Claus Roxin, 
um dos juristas que criou a teoria empregada pelo STF para condenar 
José Dirceu, a posição hierárquica não fundamenta, sob circunstância 
alguma, o domínio do fato. O mero “ter que saber” não basta. Essa 
construção de “dever de saber” pertence ao direito anglo-saxão, que 
Roxin não considera correta. 

“Na Alemanha temos o mesmo problema. É interessante saber que 
aqui também há o clamor por condenações severas, mesmo sem provas 
suficientes. O problema é que isso não corresponde ao direito. O juiz 
não tem que ficar ao lado da opinião pública”, disparou Roxin. 

Portanto, baixada a poeira é momento de reflexão sobre o rumo te-
merário que a justiça brasileira 
tomou, pautando seus gestos e 
sentenças conforme o brilho 
dos holofotes da mídia. O 
grande filósofo do direi-
to em nossa civilização 
moderna, Charles de 
Montesquieu, preve-
niu: “A injustiça que 
se faz a um é uma 
ameaça que se faz a 
todos.”. Quem viver 
verá!



2013 às escuras
Cada vez mais flagrantes e claras as diferenças 

entre a gestão do PT e a dos tucanos. Enquanto a 
dupla Lula/Dilma baixa juros e reduz impostos, go-
vernadores do PSDB de São Paulo, Minas Gerais e 
do Paraná, honram a sombria herança dos tempos 
de FHC e se recusam a assinar a concessão anteci-
pada das estatais de energia. Essa medida da presi-
denta reduziria em 20,2% o preço médio das tarifas 
de energia à população.

Com isso, Aécio Neves e seu lugar-tenente, em 
nome dos fulgurantes lucros da Cemig, cuja tarifa 
é uma das mais altas do mundo, podem penalizar 
a população mais pobre e encarecerão o custo da 
produção nacional, comprometendo o crescimento 
econômico e as taxas de empregabilidade em todo o 
país. Para os tucanos, a luz não é para todos.  



Resultado sólido
Arnaldo Godoy garantiu a inclusão dos catadores de material reci-

clado no projeto de lei que tramitou em maio, dispondo sobre serviços 
de limpeza urbana e manejo de resíduo sólidos, que atualiza a política 
municipal para o setor de acordo com mudanças recentes na legislação 
federal.  

“Esses trabalhadores são essenciais ao processo e sequer foram 
mencionados no projeto enviado pelo prefeito. Por isso, fiz emenda 
para contemplá-los na proposta”, lembrou. Além de reuniões com a 
categoria, Arnaldo convocou uma audiência pública (28/5), que reuniu 
dezenas de catadores, associações, cooperativas e redes representativas. 

Como resultado, foi apresentado um substitutivo contemplando as 
demandas dos catadores e garantindo a eles a participação em todo o 
processo, desde coleta e transporte até a distribuição final do lixo reci-
clável. O novo projeto foi aprovado em votação na CMBH e sanciona-
do pelo prefeito, em 11 de setembro, como Lei Nº 10.534/2012.

Suplementação
Após longos e exaustivos esforços, Arnaldo Godoy conseguiu apro-

var, também, sua emenda que reduz de 15% para 10% a suplementação 
orçamentária da PBH, o que facilita a fiscalização do Executivo pela 
Câmara e diminui a margem de remanejamento de recursos municipais.  



Emendas ao Orçamento 2013
Arnaldo Godoy apresentou 15 emendas ao Projeto de Lei do Orça-

mento Anual (LOA/2013): dotação orçamentária para o Fundo Muni-
cipal de Projetos Culturais (R$ 2 milhões), Programa Arena da Cultu-
ra (R$ 2 milhões), aquisição de computadores para os centos culturais 
(R$ 240 mil), aquisição de material permanente para o Programa Su-
perar (voltado a atividades esportivas para pessoas com deficiência, 
R$ 200 mil), reforço de dotação orçamentária para a Escola Integrada 
(R$ 1.578.854,00), dentre outras, num total de R$ 7, 5 milhões. Todas 
as emendas foram apreciadas e aprovadas nas sessões plenárias de 
dezembro.



Godoy e Suplicy
Após sua reeleição, junto com outros membros da Secretaria Na-

cional de Cultura do PT, Arnaldo Godoy esteve em Brasília para, entre 
outros compromissos, uma audiência com a Ministra da Cultura, Marta 
Suplicy. Na pauta, a interrupção de alguns projetos e ações essenciais 
que vinham sendo desenvolvidos pela gestão de Lula, pelos ministros 
Gilberto Gil e Juca Ferreira, como a reforma da Lei Rouanet, Mais Cul-
tura e Diversidade Cultural. 
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