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Exmo. Sr. Deputado Federal
LUCIO VIEIRA LIMA
MD PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DA REFORMA POLÍTICA
CÂMARA FEDERAL
BRASÍLIA - DF

REFORMA POLÍTICA
NOTA COLETIVA
O CONVERGÊNCIAS, grupo que reúne mais de 50 dos mais importantes movimentos e entidades sociais
do País, que levaram mais de 6 milhões de pessoas às ruas, adiante assinados, vem a público e aos
senhores parlamentares, para expor a visão de significativa parte da Sociedade em relação à Reforma
Partidária no País.

Como as informações são desencontradas e as discussões sobre as fórmulas que comporão a nova fase
desta reforma política, conclamamos a Sociedade e aos Parlamentares a levarem em conta os seguintes
aspectos:
1. Somos favoráveis ao fim das coligações – o que existe em outros países, são coalizões, as quais
ocorrem DEPOIS do processo eleitoral, negociando-se com as forças reais de representação da
Sociedade. O fim das coligações forçará que os partidos tenham identidade própria, ideias,
propósitos, ideologia, ou seja,, razões claras no sentido de contribuição política à Sociedade.
2. Somos frontalmente contrários à ideia das listas fechadas para candidatos ao Legislativo e
Executivo com ou sem indicação feita pelos chefes partidários.
2.1 - Listas de candidatos podem ser montadas por indicações em eleições internas com a
participação de todos os filiados de cada partido. Os mais votados é que comporão a lista final ao
público, aberta, que deve continuar a ter direito de votar no seu candidato. Tal prerrogativa deve
ser obrigatória para os cargos majoritários e opcional para cargos nas eleições proporcionais.
3. Somos totalmente favoráveis à implantação da Cláusula de Desempenho Eleitoral no Brasil. O ideal
é de 5%, seguindo países como a Alemanha. Contudo, mesmo um percentual menor ajudará a
deixar o Congresso Nacional com maior qualidade representativa. E porá um fim na discussão sobre
a criação de novos partidos, os quais, poderão continuar a ser criados livremente, podendo atuar
local ou regionalmente, mesmo que não consigam acesso ao Congresso.
4. Somos completamente contrários à qualquer forma de financiamento de partidos políticos com
dinheiro público! Partido, tal com qualquer organização associativa – deve ser financiado pelo seus
filiados e simpatizantes, seja na sua existência como tal, seja nas eleições. É a única forma de
fortalecer as ideias, pois serão estas “o produto” a ser oferecido ao eleitor, que terá o direito de
escolha e decisão tanto pelo voto quanto pelo investimento que fará para fortalecer seu próprio
voto. Se a política não deve ser profissão, partidos não devem ser autarquias financiadas com
recursos suados dos trabalhadores. Além do mais, é injusto e antidemocrático que pessoas
financiem, por meio de impostos, sem poder interferir, partidos cujas ideologias sejam contrárias
ao que acredita. É o Povo quem deve financiar a democracia diretamente. E não de forma forçada,
com distribuição desigual, privilegiando exatamente os que têm mais força no Congresso. Frise-se

que está fora de questão o financiamento político ou partidário por empresas. Está na hora de se
ter justiça política no Brasil!
5. Voto Impresso – é impossível considerar um processo eleitoral inauditável sem a contraprova física
de cada voto. Por isso, exigimos voto impresso em todas as urnas eletrônicas, conferíveis pelo
eleitor e imediatamente armazenadas pelo próprio em urna anexa, para verificação imediata ao
final do pleito, na própria seção eleitoral, com resultados anotados em ata, assinada pelos
interessados presentes, com cópia para todos. A pressa é inimiga da legitimidade.
Estas são, pois, as considerações dos Movimentos civis, em Convergência nesta fundamental pauta para o
aprimoramento do processo político e eleitoral no País. Que os senhores parlamentares atentem para a
vontade que emana do Povo, deixando claro que é esta a representação que brada uníssona, pelas
reformas que V. Excias poderão legitimar, com o poder que vos foi concedido pela Sociedade. É a vontade
da Sociedade Brasileira.
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Assinam:

Movimentos e Instituições Signatárias:
A Voz do Cidadão
Associação NasRuas
Chega de Impostos
Endireita Pernambuco
Lula na Cadeia
Movimento Civil XV de Março
Movimento Federalista
Mulheres da Inconfidência
Movimento Limpa Brasil
Movimento NasRuas
OCC – Organização de Combate à Corrupção
Reaja Brasil
UNEL – União Nacional Estudantes pela Liberdade
Movimento Mais Brasil Eu Acredito
Contato: thomas@korontai.com.br

Acorda Brasil
Brasil Limpo (Ribeirão Preto/SP)
Cidadão Alerta
Endireita Fortaleza
Militância Anti-PT (BA)
Movimento Curitiba Contra Corrupção
Movimento Fora Corruptos
Movimento Legislação e Vida
Movimento Muda Brasil (MT)
Movimento Rua Brasil
OMB – Ordem dos Médicos do Brasil
RDN – Rede da Direita Nacional
Avança Brasil Maçons

