


Reflexões em tempos intensos
Aproveitando a visibilidade mundial da Copa das Confederações, 

manifestações formidáveis, carreando uma pauta difusa de reivindica-
ções, agitaram as ruas de todo o país. Foi um inverno quente e inédito. 
As semelhanças com os movimentos que ocorreram na Espanha, Egito, 
Turquia e EUA foram evidentes e certamente orgulhariam Marshall Ma-
cLuhan, autor da teoria da Aldeia Global: uma juventude insatisfeita com 
as formas tradicionais de organização política, muitos com máscaras de 
Guy Fawkes, arregimentada por meio do relacionamento social criado 
pelo facebook e pelo twitter.

O saldo positivo dessa história foi pressionar governos e classe po-
lítica a acelerar reformas há muito necessárias — soluções para o caos 
urbano (principalmente na questão da mobilidade), uma legislação po-
lítico-partidária que minimize a ocorrência de corrupção e que propor-
cione mais consistência aos partidos, mais qualidade e investimentos na 
Saúde e na Educação, entre as principais. 

A presidenta Dilma respondeu aos reclames desses dias tumultua-
dos com a firmeza que lhe é habitual. Aos governadores e prefeitos das 
capitais, propôs um pacto nacional em que assumam o papel que lhe 
cabe pela Constituição; ao Congresso, entregou uma pauta de sugestões 
com cinco pontos.

Cada uma dessas sugestões foram, naturalmente, desqualificadas de 
pronto pela grande mídia para atender aos interesses eleitorais de fi-
nanciadores privados, com críticas ferrenhas ao plebiscito, por exemplo. 
Mas Dilma não deu sinais de que arrefeceu. Ao contrário, desonerou os 
impostos federais que incidem no transporte público, intensificou ações 
previstas no Programa Mais Médicos e continua a pressionar o Congres-
so, conforme ocorreu na aprovação do projeto que destinou 75% dos 



royaties do pré-sal para a educação (O PT propunha 100%). O atual mo-
delo político-partidário brasileiro é um dos campos férteis da corrupção, 
de onde sempre se colhe uma nova safra de escândalos.

Mas nem tudo correu às maravilhas nos protestos de junho. O lado 
ruim da história foi o desconhecimento da maioria dos temas levados 
às ruas e uma rejeição a grupos organizados ou partidários. A vida tem 
dessas coisas. As utopias estão sempre por aí para sacudir a poeira de 
nossas certezas e crenças. Também vivi os anos 1960, quando as pala-
vras de ordem em nossas bocas eram “ser realista e pedir o impossível” 
e de que era “proibido proibir”. 

Mas, há que se ter cautela. Setores conservadores do país estão 
atentos para pautar o movimento, nas ruas e na internet. A presidenta 
deu claros sinais de que está disposta a atender as reivindicações, mas 
necessita do apoio popular para respaldá-las. Talvez seja preciso sair de 
novo às ruas para defender a reforma política por meio de um plebiscito; 
reivindicar um marco regulatório que democratize os meios de comuni-
cação; pressionar o Congresso a se comprometer de fato em medidas 
contra a corrupção; reforma tributária e a mãe de todas as reformas ne-
cessárias, a reforma do Estado, desafio que garantiria planejamentos em 
longo prazo e, de fato, consolidaria o país como um gigante mundial. 

A construção de um país 
melhor para todos, é pres-
cindida por uma negociação 
transparente e democrática; 
sem radicalismos e com pro-
postas consistentes. “O sonho 
que se sonha sozinho é apenas 
um sonho”, já dizia Raulzito. 



A pRAçA é do povo
Arnaldo Godoy impetrou ação popular na Justiça (2/8) para garan-

tir o cumprimento da lei nº 10.277, sancionada pelo prefeito Mário 
Lacerda e em vigor desde setembro de 2011, que determina que “ati-
vidades realizadas em praças do município não podem ser cercadas e 
terão que ser gratuitas”. O Festival Natura Musical foi o mais recente 
exemplo de transgressão à lei. A Praça da Estação foi cercada e o even-
to acessado apenas por aqueles que retiraram ingressos previamente, 
indicando privilégio a um espaço urbano aberto a todos, conforme as-
segurado na Constituição. 

Além disso, a cota de ingressos esgotou-se rapidamente, sendo o res-
tante disponibilizado por meio da internet ao preço de R$ 2. “Ficou cla-
ro que alguém ganhou dinheiro em um evento que deveria ser gratuito e 
aberto a todos. BH não pode aceitar formas sutis de privatização de seus 
espaços públicos e o desrespeito a suas leis”, criticou. Godoy entende que 
a possibilidade de depredação do patrimônio público em grandes eventos 
poderia ser evitada apenas cercando os monumentos e prédios históricos. 

A lei 10.277, originada de projeto de Godoy, além de proibir o cer-
camento das praças, dispensa prévia autorização da PBH para eventos 
que não utilizarem som mecânico e palco, que não obstruam a circula-
ção de pedestres e veículos e se encerrem até as 22h. 

 



debAte nA Rede
A ação popular impetrada por Arnaldo Godoy foi o tema do pri-

meiro “Debate da Rede” (13/8), uma conversa virtual periódica que 
abre espaço de interlocução na internet para ouvir a população sobre 
assuntos diversos.

Adepto das novas tecnologias há oito anos, quando começou a dis-
ponibilizar os gastos de gabinete em seu site e adaptou sua página 
para o acesso de deficientes visuais, Arnaldo explica que é importante 

se adiantar no 
a c o l h i m e n t o 
de demandas 
da população. 
“Hoje, a maioria 
dos jovens par-
ticipa e se ex-
pressa através 
da rede social — 
facebook, twit-
ter etc. Os re-
centes protestos 
que tomaram as 
ruas em junho 
são resultado 
dessa nova rea-

lidade. Além disso, há um número crescente de demandas e sugestões 
que chegam a mim por meio dessas ferramentas. Então, por que não 
experimentar novas formas de democracia e de debate?”, destaca.  



diAs ocupAdos
No início de julho, a mesa diretora suspendeu os trabalhos no Le-

gislativo durante a ocupação da Câmara. Arnaldo Godoy, Pedro Patrus 
e a bancada do PT se mobilizaram para a reabertura imediata da Câma-
ra Municipal e para que a casa mantivesse diálogo aberto e boa convi-
vência com os manifestantes de um movimento considerado legítimo 
por esses parlamentares.  “Mas os usuários do Sine, Procon, seguro-
-desemprego, restaurante popular etc, acabaram  prejudicados naquela 
semana agitada pela falta de diálogo  da PBH”, ponderou Arnaldo. Após 
sentarem-se com o prefeito Márcio Lacerda, os manifestantes deixaram 
à Câmara pacificamente. 

beco pRemiAdo nA cmbH
O vereador Arnaldo Godoy outorgou o Diploma de Honra ao Mérito 

ao Grupo do Beco, entidade do Aglomerado Santa Lúcia, que, desde 
1995, desenvolve, por meio do teatro, um trabalho que alia qualidade 
e transformação social. Atores e produtores do Grupo do Beco cons-
troem um diálogo entre a lingua-
gem clássica teatral e 
a cultura local, propi-
ciando expressão dos 
moradores e que o 
teatro volte a ser aces-
sível ao povo. A home-
nagem ocorreu no dia 
19 de agosto. 



fAltA de tRAnspARênciA
nos tRAnspoRtes

No intuito de adiantar-se às reivindicações das ruas, o prefeito 
Márcio Lacerda enviou à Câmara um projeto de lei que reduzia a tarifa 
do transporte público em míseros R$ 0,05, apesar de possuir a prerro-
gativa de fazê-lo com sua própria caneta. O Legislativo de BH bancou o 
desgaste e, durante as tumultuadas semanas de junho, votou o projeto 
em dois turnos. 

Atentos à manobra, os vereadores Arnaldo Godoy e Pedro Patrus 
incluíram ao projeto duas emendas, ampliando a redução em R$ 0,20, 
por meio da desoneração do PIS/Confins legalizada pelo governo Dil-
ma, e determinando a dispo-
nibilização da planilha de cus-
tos do transporte coletivo. 

Numa flagrante falta de 
sensibilidade com a popula-
ção e subimissão à prefeitura, 
os vereadores derrotaram as 
duas emendas na sessão ex-
traordinária de 6/7. Não deu 
outra: manifestantes invadi-
ram a Câmara e, por mais de 
uma semana, acamparam no 
prédio. Depois de muito des-
gaste, a passagem acabou 
sendo reduzida em R$ 0,15. 
Um a zero para a população. 



Questões sobRe A RefoRmA políticA
Está em pauta a reforma política. No intuito de contribuir com a 

discussão, publicamos a posição do mandato acerca de alguns temas 
na pauta. 

Motivos para dizer NÃO ao voto distrital

1) O voto distrital não permite ao cidadão escolher um candidato 
conforme os seus próprios interesses. Impede o voto de opinião e das 
minorias. Por exemplo: bancário não pode votar em bancário; Evangé-
lico não pode votar em evangélico; militante gay não pode votar em 
militante gay e fã do Tiririca não pode votar no Tiririca. Cada um tem 
que votar nos candidatos do bairro ou região em que mora.

2) A possibilidade de renovação será próxima de zero. No Brasil, a 
atual taxa de renovação parlamentar gira em torno de 50%. Nos EUA, 
que adota o regime distrital, por exemplo, a taxa de renovação parla-
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mentar é de 15%, em média. Por isso, o voto distrital é um sistema que 
interessa à maioria dos atuais mandatários. 

3) As eleições para deputados e vereadores deixam de ser propor-
cionais. O voto distrital tende a concentrar o poder na mão de dois 
ou três partidos. Na França, 85% das cadeiras estão concentradas nos 
maiores partidos. 

4) O voto distrital apequena o eleitor, tornando-o bairrista.

5) Será a perpetuação (ou retorno em alguns locais) do voto de 
cabresto, dos coronéis e fazendeiros.

6) Os parlamentares não terão a preocupação com o município, 
estado ou o país, só com temas de seus redutos.

7) O argumento de maior proximidade com o parlamentar com sua 
base eleitoral é falso. Os vereadores, por exemplo, em tese, estão mais 
próximos do povo que o elegeu, mas necessariamente não melhoram 
o desempenho das câmaras municipais.

8) Os distritos devem ser atualizados a cada eleição, pois o número 
de eleitores se altera por razões diversas — mudanças de domicílio, 
construção e demolição de prédios e casas etc. Assim, é possível haver 
manipulação para redefinir os distritos, como já ocorreu nos EUA (eles 
chamam isso de “gerrymandering”). 

9) O Brasil já experimentou o voto distrital em dois momentos: no 
Império, quando a legislação dividia as antigas províncias do Império 
em círculos eleitorais, e na República Velha (1904), quando a Lei Rosa 
e Silva permitia a cada distrito apresentar até cinco candidatos e eleger 
três. Ambos foram momentos de grande concentração de poder nas 
mãos das oligarquias agrárias. 



Voto em lista dinâmica
Uma questão importante presente na proposta de Reforma Polí-

tica que tramita no Congresso é o voto em lista partidária. Somada à 
recente legislação de fidelidade partidária, o voto em lista disciplina e 
proporciona mais solidez aos partidos brasileiros.

Nosso mandato defende o modelo conhecido como “lista dinâ-
mica”, que reúne lista fechada e o atual voto preferencial. O partido 
apresenta sua lista pré-ordenada, fruto de discussões e votações in-
ternas na oferta de seus melhores quadros. O eleitor vota nessa lista e 
também no candidato de sua preferência, o que pode alterar sua colo-
cação na lista apresentada pelo partido. A Austrália possui um sistema 
eleitoral semelhante. 

Financiamento público de campanha
Há muito, a imprensa está 

mobilizada para derrubar a 
proposta do financiamento 
público, ressonando a von-
tade de seus anunciantes 
na voz de alguns colunistas 
escolhidos a dedo. 

A vigência do atual 
sistema de financiamento 
privado, que renova o cha-
mado “caixa dois” a cada 
eleição, é um nó górdio 
que ata de forma indissoci-
ável a atuação política com 



compromissos particulares e não republicanos. 
Na forma em que é exercido no país, o financiamento privado ape-

nas agrava a desigualdade econômica, ao privilegiar os interesses dos 
candidatos dos ricos empresários e grandes produtores rurais, em pre-
juízo 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. 

RecAdAstRAmento

Desde quando incrementamos 
o Informativo Outrolhar, em 2003, 
muita coisa mudou na comunica-
ção. Hoje, quase todo mundo está, 
de alguma forma, conectado à in-
ternet — e-mail. Facebook, twitter 
etc. E nós também! Por isso, pedi-
mos para quem recebe este infor-
mativo que nos mande seu e-mail, 
curta nossa página no Facebook ou 
siga-nos no Twitter. Valeu?
• No Facebook, busque por Arnaldo Godoy

• arnaldogodoy@arnaldogodoy.com.br

• twitter.com/arnaldogodoy
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