


 Já era previsto que este seria um ano difícil. Fechamos 2017 com um 
saldo devastador de caça de direitos e com um avanço alarmante de funda-
mentalismos e violências. Há tempos a gente não observava um levante tão 
violento contra os direitos humanos, suas defensoras e defensores. A gente 
começou 2018 já prevendo que o contexto de negação de direitos seria in-
tensificado com a aproximação do período eleitoral e traria, ainda mais, os 
discursos de ódio e intolerância, sem pudor nem filtro. 
 E a gente se preparou para isso. Ainda com mais força que no ano 
anterior, a gente assumiu, em 2018, o desafio de lançar no mundo, na Câ-
mara, nas Ruas e nas Redes uma narrativa de que a luta por direitos vale a 
pena e de que é preciso assumir um lado. A opção de não se posicionar não 
existe. E mais: que é preciso apostar todas as forças na defesa dos direitos 
conquistados e na ampliação da sua promoção para todas as pessoas.
 A gente defende direitos e não se omite de se contrapor a quem 
nega, ataca e viola direitos humanos. 
 A gente defende abertamente uma política antiproibicionista para as 
drogas  porque a gente sabe que quem é preso e morre é o povo negro, 
periférico; 
 A gente defende a democratização do direito à comunicação porque 
a gente acredita que, sem isso, os discursos de ódio circulam sozinhos, sem 
contraponto;
 A gente defende o direito à educação e à saúde porque a gente acre-
dita que, sem isso, direitos humanos básicos e universais vão se transformar 
em mercadoria e mais uma fonte de privilégio;
 A gente defende o direito à cultura porque a gente acredita que, sem 
isso, nossas formas de pensar e se expressar serão ainda mais colonizadas; 
 A gente defende as lutas feministas porque a gente acredita que, 
sem isso, o machismo seguirá matando e oprimindo as mulheres;
 A gente defende a transparência e a participação popular na política, 
porque, sem isso, vão decidir por nós, contra nós.
 É na luta que a gente se fortalece, se encontra, se reconhece, cresce 
e luta mais!
 A gente só sabe fazer desse jeito. Se não for pra ser assim, a gente 
nem sai de casa.

OS DESAFIOS 
DE 2018



 Em março deste ano, Marielle Franco, vereadora do 
PSOL no Rio de Janeiro e nossa companheira de luta, foi brutal-
mente assassinada. Ela e Anderson Gomes, membro da equi-
pe de sua mandata. 
Nem nossos piores pesadelos seriam capazes de nos preparar 
para isso. Foi um baque. Uma dor. Foi uma de nós. Foi uma de 
nós que trazia um mundo de lutas e de vozes com ela. 
 A gente precisou se cuidar, se juntar, chorar junto. A 
gente precisou se juntar ainda mais e transformar essa dor em 
luta. Nosso mandato assumiu como desafio levar adiante um 
lema que ela mesma repetia: “Não serei Interrompida”. 
 A gente sentia a necessidade de multiplicar sua voz e 
sua atuação. Era o mínimo que a gente podia fazer! Na Câmara, 
Nas Ruas e Nas Redes, cobramos justiça, saber quem a matou 
e quem deu a ordem.
  Suas lutas são agora, com ainda mais força, nossas.   
 Marielle Presente, hoje e sempre.



Prestar contas do que a gente faz é mais que uma obrigação, é um princípio do nosso mandato.

O que rola na Casa do Povo é da conta de todo mundo. Por isso, insistimos em prestar contas constantemente, 

nos ônibus, no Ao vivo com Ivan , no A Semana em 50 segundos, em todo lugar que a gente vai e com todo 

mundo que a gente recebe no gabinete e no escritório. Faz parte da nossa rotina.

Garantir a transparência de tudo o que fazemos na Câmara, nas Ruas e Nas Redes tem uma intenção política. 

Uma vontade política!

A gente quer aproximar a política da população, propor e decidir coisas, depois de construir com as pessoas. 

Não estamos aqui para prestar contas do que o mandato fez, mas do que fizemos juntos com a sociedade. 

O que a gente apresenta como desafios ainda para 2018 não são desafios do mandato. São desafios da popula-

ção, da sociedade, que a gente tem o privilégio de poder representar e defender institucionalmente na Câmara 

Municipal.

TRANSPARÊNCIA 
E PRESTAÇÃO 
DE CONTAS





 Chegamos de 2017 com um saldo positivo na fiscalização, que 

evidenciou os elevados gastos da Prefeitura com Publicidade, nos 

desafiando em 2018, a:

• Aprofundar a fiscalização do orçamento e da acessibilidade da comu-

nicação da Prefeitura do Recife;

• Monitorar a estruturação e funcionamento da Rádio Frei Caneca;

• Fortalecer as rádios comunitárias e exaltar as iniciativas de comunica-

ção popular e de jornalismo independente;

• Ampliar a relação com entidades e grupos mobilizados em torno da 

promoção e defesa do direito à comunicação;

• Qualificar e ampliar  a compreensão sobre a importância e as diversas 

dimensões da comunicação pública.

• Denunciamos os altos gastos com Publicidade da PCR em detrimento 

de políticas prioritárias ( para morros, moradia, etc);

• Monitoramos a aprovação do Plano Básico da Rádio Frei Caneca, seu 

lançamento oficial e seus editais de programação;

• Instituímos o Dia Municipal da Comunicação Popular (lei elaborada 

em parceria com a Rádio Fé e Cidadania) e exaltamos, com Votos de 

Aplauso, iniciativas de comunicação como a Marco Zero, Coletivo Terral 

de Comunicação Popular, Brasil de Fato Pernambuco e o  Programa Fora 

da Curva;

• Visibilizamos o debate sobre direito à comunicação, combate às fake-

news e, através de Reunião Pública, debatemos a criminalização dos 

movimentos sociais e a reforma da mídia.

Como começamos o ano? O que fizemos?

1. Direito à Comunicação



• Fiscalizar e cobrar, através de Audiência Pública, detalhamento dos gastos da PCR 
com Publicidade e compra de mídia;  
• Intensificar a cobrança da execução das emendas orçamentárias, propostas pelo 
nosso mandato, para estruturação da rádio Frei Caneca e mapeamento das rádios 
comunitárias;
• Propor emenda à  LOA 2019, destinando recursos para edital de programação da 
Rádio Frei Caneca para agentes da comunicação popular;
• Monitorar o funcionamento da Rádio Frei Caneca e a garantia da participação da so-
ciedade na gestão.
• Propor Projeto de Lei Ordinária sobre a proteção de dados pessoais utilizados pela 
administração pública municipal em conjunto com o InterVOZES e o Instituto de Pes-
quisa em Direito e Tecnologia do Recife.

O que vamos fazer ainda em 2018?

1. Direito à Comunicação





2. Direito à Cultura

 Em 2017 evidenciamos o quanto a Prefeitura do Recife concentra 
seus gastos com cultura na realização de eventos dos ciclos culturais, 
sobretudo no carnaval, em detrimento da estruturação de uma política 
cultural que promova fomento à produção e circulação, formação e for-
talecimento dos equipamentos culturais. A luta pela reabertura o Teatro 
do Parque evidenciou essa situação. 
 Isso nos colocou em 2018 com os desafios de:
• Visibilizar, à luz do orçamento, o tratamento desigual destinado às di-
versas dimensões da política cultural;
• Garantir e apoiar a participação da sociedade em cada etapa da refor-
ma do Teatro do Parque; 
• Publicizar os atos administrativos da gestão em relação à reforma;
• Cobrar transparência e prestação de contas dos recursos aplicados no 
contrato anterior da reforma do Teatro;
• Visibilizar as mobilizações da sociedade civil em torno da reabertura do 
Teatro do Parque;
• Fortalecer profissionais, grupos e eventos da  cultura da cidade.

• Apuramos e publicizamos dados da Cultura no orçamento municipal;
• Apoiamos a Virada do Parque e incidimos pela oficialização da Comis-
são de Fiscalização das Obras; 
• Visibilizamos publicações das Licitações e convênios referentes às 
Obras do Teatro do Parque, além de mobilizações da sociedade civil pela 
reabertura do Teatro; 
• Cobramos os boletins de medição do contrato anterior de reforma do 
Teatro;
• Fortalecemos iniciativas culturais como o Coco do Coque, Poesis So-
norus, Virada Cultural da Várzea, Ibura Mais Cultura, Carnaval do Carolina 
de Jesus; e o debate sobre a ADPF 293 e a profissionalização nas artes 
cênicas.

Como começamos o ano? O que fizemos?



• Reforçar as cobranças dos boletins de medição da obra no Teatro do Parque, referentes ao contrato anterior;
• Monitorar e publicizar a execução do cronograma físico-financeiro e os boletins de medição da obra junto à Comissão de Fiscalização das obras; 
• Fiscalizar o projeto sob a perspectiva da acessibilidade física, comunicacional e atitudinal; 
• Apresentar projeto de lei que institui o dia 24 de agosto, dia de aniversário do Teatro do Parque, como Dia Municipal do Teatro; 
• Mapear os equipamentos culturais do Pátio de São Pedro, identificar movimentos que já estão nessa luta e fortalecer suas reivindicações.

O que vamos fazer ainda em 2018?

2. Direito à Cultura





3. Direito à Cidade

 O ano de 2018 iniciou com a certeza da revisão da principal lei 
urbanística que norteia a ocupação e os usos no Recife: o Plano Diretor. 
Isso porque o Plano foi elaborado em 2008 e sua revisão deve ocorrer a 
cada 10 anos. Além disso, ainda em 2017, houve o anúncio pela PCR de 
que tal processo ocorreria em meio à revisão da Lei do Uso do Solo, da 
Lei do Parcelamento e de outras quatro leis e instrumentos urbanísticos, 
através do Plano Ordenamento Territorial (POT). Ou seja, as disputas de 
interesses anunciadas nesta conjuntura, aliada à situação de negação 
do Direito à Cidade em nosso município, exigiram que organizássemos 
nossa atuação para:
• Fiscalizar e visibilizar o processo de revisão do Plano de Ordenamento 
Territorial, de forma a garantir ampla participação popular;
• Reforçar a defesa e a promoção do direito à moradia, de obras de in-
fraestrutura em áreas de risco, de saneamento básico e de um desenho 
universal e acessível em toda a cidade;
• Intensificar nossas agendas junto às mobilizações da luta pelo Direito 
à Cidade;
• Visibilizar as lutas pelo Direito à Moradia, por justiça tributária, contra 
remoções de famílias e ameaças às ZEIS, dando continuidade ao traba-
lho iniciado em 2017.

• Denunciamos  a   forma como a gestão conduziu a primeira etapa 
de revisão do Plano Diretor sem garantir participação popular e apre-
sentamos junto ao Instituto Pelopidas Silveira, críticas e propostas para 
condução do processo;
• Fiscalizamos os espaços presenciais e digitais de participação ofe-
recidos pela Prefeitura na etapa de diagnóstico para Revisão do Plano 
Diretor; 
• Dialogamos com os movimentos sociais, através da Articulação           
Recife de Luta e fortalecemos grupos da sociedade, de Passarinho, do 
Ibura, Bode e pessoas com deficiência sobre a importância de participar 
e os focos de incidência na revisão do Plano Diretor;
• Exaltamos, com voto de Aplauso, a Articulação Recife de Luta e o Pro-
fessor Luis de La Mora, pela atuação combativa, defesa da participação 
popular no processo de Revisão do Plano Diretor e pela importância na 
história do Direito à Cidade no Recife;
• Garantimos a inclusão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente como um dos órgãos de participação e controle social 
do Marco da Primeira Infância do Recife;

Como começamos o ano? O que fizemos?



• Realizar uma audiência pública sobre reestruturação e financiamento 
do PREZEIS*;
• Manter o padrão de fiscalização e incidência no processo de revisão 
do Plano Diretor e demais normatizações previstas no Plano de Ordena-
mento Territorial do Recife;
• Potencializar o engajamento de outros segmentos da sociedade na 
revisão do Plano de Ordenamento Territorial; 
• Acompanhar a tramitação do Plano de Ordenamento Territorial na Câ-
mara e propor emendas, em diálogo com outros mandatos e a Articula-
ção Recife de Luta;
• Fiscalizar e dar visibilidade à tramitação do projeto habitacional do Pilar 
e em Caranguejo Tabaiares, junto com as comunidades e movimentos 
sociais em atuação no território;
• Denunciar a precariedade e falta de investimentos na  rede de macro 
e microdrenagem e realizar uma Audiência Pública sobre a urbanização 
do Canal de Guarulhos.;
• Intensificar as denúncias sobre a precariedade da infraestrutura urba-
na, a mediação de requerimentos de obras e serviços das comunidades 
junto à PCR e a fiscalização de obras na cidade.

O que vamos fazer ainda em 2018?

3. Direito à Cidade

• Realizamos audiências públicas sobre direito à cidade e a primeira 
infância, déficit habitacional e moradia popular no centro, e projeto de 
urbanização da comunidade do Pilar;
• Visibilizamos o debate sobre justiça tributária e a luta por moradia po-
pular no Centro, dando visibilidade à pesquisa realizada pela Habitat para 
a Humanidade sobre dívida de IPTU de prédios abandonados e exaltan-
do a militância do MTST e da realização da primeira ocupação vertical na 
cidade, a Ocupação Marielle Franco;
• Incidimos na defesa de famílias ameaçadas de despejo nas comunida-
des Caranguejo Tabaiares, Nova Caçote e Pocotó e na defesa da partici-
pação das famílias da comunidade do Pilar no processo de urbanização;
• Requeremos obras e serviços de infraestrutura urbana junto com as 
organizações comunitárias de Passarinho, Bode, Três Carneiros Alto, 
Brasília Teimosa, Ilha de Deus, Jardim São Paulo e incidimos na retoma-
da das obras do Canal de Guarulhos, da Via Parque das Graças e denun-
ciamos a reforma inapropriada da pista de skate do Parque de Santana;
• Realizamos oficinas sobre o financiamento e os recursos do PREZEIS 
com a coordenação do Fórum do PREZEIS;
• Visibilizamos a luta pelo transporte público gratuito e de qualidade, 
especialmente contra o aumento das passagens e na defesa pela per-
manência da Faixa Azul no Bairro do Pina.

O que fizemos? (continuação)





4. Direito à Saúde

 O antiproibicionismo é um princípio do mandato desde que a 
gente era apenas uma candidatura, que adotamos em 2017 e que, em 
2018, nos propomos a sustentar a partir da perspectiva da Redução de 
Danos, como política Pública de Saúde e todas as suas interseções com 
as políticas de segurança cidadã, de encarceramento e genocídio da 
juventude negra. As demandas que vieram das ruas sobre essa temá-
tica em 2017 a colocaram entre as prioridades do mandato no campo 
da saúde, junto com os movimentos de luta pelas maternidades e pela 
saúde da população com HIV. Avaliamos, a partir disso, que para o ano 
seria preciso:
• Visibilizar narrativas sobre Política de Drogas de maneira descriminali-
zante e medicinal, a exemplo da Marcha da Maconha;
• Disponibilizar materiais educativos sobre Redução de Danos;
• Fiscalizar a política de saúde e a assistência oferecida pela Prefeitura 
para mulheres grávidas e para tratamento de pessoas que vivem com 
HIV/AIDS;
• Denunciar e, dentro do possível, tentar conter o avanço de políticas 
de saúde fundamentadas em preceitos não laicos e preconceituosos;
• Valorizar  iniciativas que promovam a saúde e o debate sobre drogas, 
ambos sob a ótica desencarcerante, libertária e anticapacitista

• Denunciamos a falta de cobertura de atenção básica em saúde para 
40% da população recifense;
• Denunciamos o sucateamento do serviço de atendimento à popu-
lação com HIV/AIDS e cobramos a reforma do Centro de Testagem e 
Aconselhamento - CTA/HIV/AIDS;
• Visibilizamos os retrocessos da política antimanicomial e os resultados do 
Relatório de Violação de Direitos Humanos nas Comunidades Terapêuticas;
• Disponibilizamos um guia de redução de danos para o excessos pre-
vistos no carnaval;
• Fortalecemos publicamente a necessidade de levarmos o debate de 
descriminalização das drogas para a pauta da saúde, com o uso medici-
nal da cannabis;
• Dialogamos sobre legislações e incidência sobre antiproibicionismo 
e redução de danos com diversos setores da sociedade envolvidos na 
luta antiproibicionista e antimanicomial, como CAPE, RENFA, COM-
PAD, CEPAD e CRP;
• Elaboramos projeto de lei que institui atenção humanizada ao aborto;
• Exaltamos pessoas e movimentos atuantes na pauta da descriminali-
zação, como Ubirajara Ramos, 10 anos da Marcha da Maconha e Priscila 
Gadelha.

Como começamos o ano? O que fizemos?



4. Direito à Saúde

• Apresentar um Projeto de Lei que institui o dia Municipal da Redução de Danos;
• Ampliar a visibilidade do Relatório de Violação de Direitos Humanos nas Comunidades Terapêuticas;
• Publicizar o funcionamento do ambulatório de cannabis medicinal no Sistema Integrado de Saúde da Universidade Federal de Pernambuco;
• Fiscalizar os Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (CAPS-AD) e observar a condução dos serviços;
• Fiscalizar as obras de reforma do Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA/HIV/AIDS e cobrar a implantação do segundo CTA no Recife.

O que vamos fazer ainda em 2018?





 Em 2017 empenhamos esforços em negritar as responsabilida-
des que competem à gestão municipal em relação à educação e identi-
ficamos as distorcidas prioridades da Prefeitura, como o financiamento 
do ensino superior privado e os gastos excessivos com robótica. Tam-
bém nos esforçamos para contrapor a ofensiva conservadora sobre as 
práticas pedagógicas nas escolas. Esse contexto se mantém e a de-
fesa da universalização da educação básica, em especial das creches, 
da educação inclusiva e libertadora continuam sendo nossos principais 
desafios em 2018, sendo necessário:
• Cobrar a contratação de Auxiliares de Desenvolvimento Infantil e  
Agentes de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial, à luz das de-
mandas da rede municipal de ensino;
• Verificar a compatibilidade entre demanda e oferta de vagas na rede 
municipal de creches; 
• Contrapor as iniciativas de normatização e realização de práticas peda-
gógicas violadoras de Direitos Humanos;
• Fiscalizar o orçamento da educação municipal com foco nas priori-
dades e possíveis desvios de função quanto às responsabilidades da 
gestão municipal.

• Visibilizamos o déficit de vagas em creches no Recife e seus impactos 
na vida das famílias e das crianças;
• Promovemos discussões para qualificar o debate e disputar a reprova-
ção no âmbito municipal dos Projetos de Lei que versam sobre escola 
sem partido, escola sem ideologia de gênero e sem educação sexual 
para a primeira infância;
• Denunciamos a concentração dos gastos com educação em progra-
mas como o ensino de robótica, em detrimento de garantir o acesso 
universal e de qualidade às creches e escolas municipais;
• Apoiamos as mobilizações de profissionais da educação, junto ao 
SIMPERE, por melhores condições de trabalho e salários;
• Contribuímos para a execução da reforma da coberta da Escola de Artes 
João Pernambuco, através de emenda orçamentária de nosso mandato.

Como começamos o ano? O que fizemos?

5. Direito à Educação



• Mobilizar as articulações da sociedade civil em torno da pauta da edu-
cação para viabilizar a apresentação do Projeto de Lei Escola Sem Cen-
sura;
• Visibilizar as investidas legislativas de promoção da intolerância e da 
censura nas escolas, como os projetos de lei “Escola sem Partido” e 
“Escola sem Ideologia de gênero”, e mobilizar as articulações da socie-
dade civil;
• Incidir na lei orçamentária anual para garantir orçamento para creches 
e qualificação estrutural da Escola João Pernambuco.

O que vamos fazer ainda em 2018?

5. Direito à Educação





 Iniciamos 2018 com o desafio de dar respostas à intensificação 
das violações de direitos das mulheres no país, em nosso estado e no 
Recife, acreditando ser necessário potencializar esforços para:
• Avançar na luta por maternidades; 
• Ampliar o debate junto à sociedade sobre o direito ao aborto legal e 
gratuito e sobre a importância da defesa do estado laico nesse contexto; 
• Fortalecer a participação de mulheres em lugares de poder e decisão 
e iniciativas que atuam nesse sentido; 
• Cobrar e contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento de polí-
ticas de combate e prevenção ao Feminicídio e do planejamento e exe-
cução de ações que garantam uma cidade segura para as mulheres.
• Valorizar e promover iniciativas de empoderamento feminino e de 
combate e prevenção ao feminicídio.

 Chegamos no 08 de março fortalecidas com o lema “Não, não 
mais. Não mata, não mata mais!”. Uma semana após o #8M,  Marielle 
Franco, vereadora do PSOL no Rio de Janeiro e nossa companheira de 
luta, foi brutalmente assassinada e nosso mandato incorporou aos seus 
desafios levar adiante sua palavra de ordem: “Não serei Interrompida”. 
Além de cobrar por justiça, saber quem a matou e quem deu a ordem, a 
gente sentia a necessidade de multiplicar sua voz e sua atuação.Desta 
forma, queríamos: 
• Reproduzir as iniciativas legislativas da mandata de Marielle Franco na 
Câmara do Recife;
• Fortalecer as cobranças  por Justiça para Marielle e Anderson.

• Contribuímos com as mobilizações do ato do 8 de março;
• Visibilizamos e participamos de todas as mobilizações por justiça e em 
memória de Marielle Franco e Anderson;
• Apresentamos 5 projetos de lei, adaptados da mandata de Marielle 
Franco, que versam sobre: atenção humanizada ao aborto; dia para va-
lorização da mulher negra e outro para a mulher lésbica; qualificação da 
coleta de dados e informações sobre casos de violência contra a mulher 
e implantação de programa noturno de acolhimento à primeira infância;
• Fortalecemos as pautas de luta do Comitê de Mortalidade Materna;
• Exaltamos, com voto de aplauso, a contribuição histórica do Grupo 
Mulher Maravilha no processo de empoderamento de mulheres, capa-
citação e formação política.

Como começamos o ano? O que fizemos?

6. Direitos das Mulheres



• Mobilizar segmentos da sociedade civil para acompanhar e fortalecer a tra-
mitação dos projetos de lei que apresentamos, inspirados nos da mandata de 
Marielle Franco;
• Realizar audiência pública sobre aborto legal e seguro no Recife;
• Incidir na elaboração do Plano de Ordenamento Territorial e garantir que o plano 
urbanístico contemple os princípios de uma cidade segura para as mulheres;
• Realizar Audiência Pública sobre a situação das maternidades.

O que vamos fazer ainda em 2018?

6. Direitos das Mulheres





 Desde 2017 observamos uma guinada conservadora e LGBTfó-
bica, traduzidas em proposições legislativas preconceituosas e casos de 
violência contra a população LGBTT do Recife. O contexto nos provocou 
a redobrar a atenção para as matérias que tratam do tema e também 
a exaltar , com ainda mais intensidade, iniciativas da sociedade que de-
fendem e promovem o direito das pessoas LGBTTs. Entre os desafios 
previstos para 2018, estavam:
• Promover diálogos com a sociedade e com os poderes executivo e 
legislativo sobre a promoção e defesa dos direitos da população LGBTT;
• Visibilizar inciativas de organizações e movimentos sociais que cobram 
por políticas públicas para população LGBTT e combatem a marginaliza-
ção e censura de seus corpos;
• Produzir narrativas que exaltem a importância de se respeitar a diver-
sidade, e não condená-las.

• Realizamos a Semana Maria Clara de Direitos Humanos e Cidadania, 
para debater a situação das pessoas LGBTT que estão encarceradas 
nos presídios de Pernambuco, em parceria com oGTP+, Mães Pela Di-
versidade, Ser Coletivo Diversidade de Gênero e Sexualidade, Juventu-
de Anticapitalista (Rua), Movimento Negro Unificado, Núcleo de Cidada-
nia Homossexual da UFPE, LGBT de Terreiro, Associação dos Homens 
Trans & Transmasculinidade, Centro Integrado de Saúde Amaury de 
Medeiros e Universidade de Pernambuco;
• Denunciamos uma tentativa de homicídio a uma mulher trans ocorrida 
na Universidade Federal de Pernambuco;
• Visibilizamos e celebramos a diversidade e o respeito à população 
Trans no Dia da Visibilidade Trans;
• Apresentamos um projeto de lei para instituir o dia 29 de agosto com 
Dia Municipal da Visibilidade Lésbica;
• Realizamos uma reunião pública para debater sobre a insegurança e a 
censura dos corpos LGBTT no Recife.

Como começamos o ano? O que fizemos?

7. Direitos da População LGBTT



• Incidir nas leis orçamentárias para alocação de recursos para execução de políticas públicas 
de promoção e defesa de direitos da População LGBTT;
• Mobilizar a população LGBTT para incidir na elaboração do Plano de Ordenamento Territorial;
• Publicizar as mobilizações do segmento em torno da Parada da Diversidade e do Dia da 
Visibilidade Lésbica;
• Mobilizar a população lésbica para a tramitação do Projeto de Lei que visa instituir o dia 29 
de agosto como Dia Municipal da Visibilidade Lésbica no Recife.

O que vamos fazer ainda em 2018?

7. Direitos da População LGBTT





 Em novembro de 2017, como fruto da auto-organização das pes-
soas negras da equipa, nasceu o Coletivo de Negritude do mandato. O 
lançamento público do Coletivo se deu em novembro, mês da consci-
ência negra. O coletivo, a partir de sua autogestão e autonomia, têm 
pautado prioridades de ação no mandato e nos trouxe o desafio de in-
cidir na luta anti-racista sob a perspectiva do combate ao extermínio 
da juventude negra em todos os níveis. Para tanto, colocou-se como 
necessário:
• Produzir narrativas que combatam o racismo histórico, institucional e 
religioso;
• Promover eventos, na Câmara Municipal, de promoção da igualdade 
racial e liberdade religiosa;
• Aproximar o mandato dos movimentos sociais e segmentos da socie-
dade civil para qualificar nossa incidência e propostas legislativas;
• Sensibilizar a população negra 
do Recife a participar da elabora-
ção do Plano de Ordenamento 
Territorial e inicidir nas leis orça-
mentárias do município.

• Realizamos duas sessões solenes em homenagem ao Dia Municipal 
de Combate ao Encarceramento da Juventude Negra e uma em home-
nagem ao Dia Mundial contra a Discrimação Racial
• Produzimos duas edições da publicação Negrito, uma sobre “Racismo 
e Libertadade Religiosa” e outra sobre “ Genocídio da Juventude Ne-
gra”, em parceria com Conselho Político do Mandato, Coletivo Afronte, 
Enegrescer, Cores do Amanhã, Círculo Palmarino, FOJUNEPE, Articula-
ção Nacional de Negras Jovens Feministas - PE, Centro de Comunica-
ção e Juventude;
• Promovemos uma roda de diálogo sobre Genocídio da Juventude Ne-
gra no Sítio dos Pescadores, na Comunidade do Bode, em parceria com 
Grupo de Trabalho Comunicadoras e Comunicadores do Bode;
• Contribuímos com a discussão sobre incidência no orçamento público 
e na elaboração do Plano de Ordenamento Territorial na  Roda de diálogo 
“Alto Estrelado” sobre ação cultural e participação política, a convite da 
Roça Oxaguiã Oxum Ipondá e do Maracatu Estrela Brilhante do Recife;
• Mobilizamos um grupo de trabalho dedicado para pensar e incidir nas 
questões sobre religiões de matriz africana e liberdade religiosa, o GT 
Laroyê.

Como começamos o ano? O que fizemos?

8. Direitos da População Negra



• Fortalecer as mobilizações da juventude negra e de suas  pautas du-
rante a Jornada Agosto das Juventudes;
• Visibilizar dados referentes ao genocídio da população Negra do Re-
cife, presente no Mapa da Violência (2018) e dialogar com o segmento 
sobre possíveis encaminhamentos de políticas pelo legislativo;
• Apresentar projeto de lei que demanda a criação do Vem Livre Acesso 
para famílias de pessoas encarceradas;
• Realizar Audiência Pública sobre os 15 anos da lei 10.639 e sua aplica-
ção na rede municipal de ensino no Recife;
• Produzir mais uma edição da publicação Negrito sobre o mês da Cons-
ciência Negra e o sentido de “Aquilombar-se”.

O que vamos fazer ainda em 2018?

8. Direitos da População Negra





 Acessibilidade universal, física, atitudinal e comuncional, é uma 
reivindicação constante do mandato e necessária para que a gente faça 
juz ao princípio anticapacitista que pactuamos com a população com 
deficiência do Recife e com toda a sociedade. Em 2018 trouxemos de-
safios de 2017 que precisam ser fortalecidos até que sejam, finalmente 
realizados. Garantir a contratação de intérpretes de libras para Câmara 
Municipal do Recife e fazer com que as edificações que abrigam o le-
gislativo municipal tenham acessibilidade arquitetônica são alguns dos 
desafios que nos acompanham desde o início do mandato. Para tanto, 
julgamos que era preciso:
• Fiscalizar o processo de contratação de intérpretes de libras para a 
Casa José Mariano;
• Promover diálogos de sensibilização para a acessibilidade com pode-
res públicos, em parceria com movimentos e segmentos das pessoas 
com deficiência que atuam no Recife;
• Estimular a participação e incidência de representações da sociedade 
no processo de elaboração do Plano de Ordenamento Territorial e das 
leis orçamentárias municipais;
• Fortalecer e visibilizar lutas encapadas pelo segmento da pessoa com 
deficiência.

• Realizamos uma solenidade em homenagem ao Dia Nacional da Lín-
gua Brasileira de Sinais;
• Cobramos da Secretaria da Câmara Municipal maior celeridade no 
processo de contratação de intérpretes de libras;
• Aprovamos projeto de lei que garante a presença de intérpretes de 
LIBRAS nas escolas de condução de veículos do Recife. (Projeto vetado 
pelo prefeito Geraldo Julio);
• Fortalecemos a luta de setores da sociedade civil articulados em torno 
do Vem Livre Acesso para pessoas com doenças mentais;
• Contribuimos para o engajamento do segmento de pessoas com de-
ficiência para incidência no processo de elaboração do Plano de Orde-
namento Territorial do Recife e no processo de participação e incidência 
política na Comunidade do Bode.

Como começamos o ano? O que fizemos?

9. Direitos da Pessoa com Deficiência



• Promover uma reunião pública na Câmara do Recife sobre acessibilidade atitudinal, fortalecendo a 
agenda  de mobilizações da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência;
• Facilitar oficinas de capacitação acessíveis para que a população cega e surda do Recife possa quali-
ficar sua incidência no processo de elaboração do Plano de Ordenamento Territorial;
• Reforçar a cobrança pela contratação de intérpretes de libras na Câmara Municipal do Recife;
• Contribuir com a sensibilização de profissionais da EMPREL para incorporação da acessibilidade co-
municacional e atitudinal em todas as comunicações digitais em sítios oficiais da Prefeitura do Recife;
• Articular o segmento para a promoção de um debate sobre acessibilidade física e atitudinal à luz do 
Estatuto do Pedestre;
• Visibilizar as necessidades de mobilidade das pessoas com deficiência na cidade com a construção 
da campanha de comunicação #RecifeEuExisto!

O que vamos fazer ainda em 2018?

9. Direitos da Pessoa com Deficiência





 Em 2017 empenhamos grandes esforços para popularizar a com-
preensão sobre as leis orçamentárias municipais e incentivar que diversos 
segmentos da sociedade incidissem e disputassem orçamentos para as 
políticas municipais que avaliassem prioritárias. Além de democratizar o 
acesso às leis orçamentárias e qualificar a percepção pública de que não 
se faz política sem orçamento, reforçamos a narrativa de que o mesmo 
revela prioridades da gestão municipal. Trabalhamos também os dados 
do portal da transparência sob a perspectiva da fiscalização, traduzindo e 
publicizando o quanto as execuções orçamentárias e remanejamentos re-
velam vontades políticas e um tipo de gestão que prioriza a concentração 
de gastos em poucas políticas, que servem de vitrine para gestão, em de-
trimento de investimentos capazes de universalizar ao máximo a garantia 
de direitos básicos e essenciais a grande parte da população. 
 Este foi uma marca registrada do nosso mandato, que nos acom-
panhou em 2018 e nos desafiou a:
• Intensificar a função fiscalizadora do mandato através do monitoramento 
do orçamento público municipal;
• Visibilizar as políticas públicas prioritárias da gestão à luz dos investimen-
tos realizados, revelando que as prioridades da gestão não são exatamen-
te as mesmas da população;
• Mobilizar mais segmentos da sociedade para oficinas de capacitação 
sobre leis orçamentárias e a importância de incidir, disputar, acompanhar, 
cobrar e fiscalizar o orçamento público;
• Acompanhar a execução das emendas parlamentares propostas pelo 
mandato
• Fiscalizar , interpretar e publicizar a execução orçamentária da gestão, 
bem como operações de crédito e decretos orçamentários do Prefeito;  
• Produzir, junto à sociedade, emendas orçamentárias com intuito de qua-
lificar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual 2019 e 
o PPA 2018-2021 em sua revisão anua.

• Apresentamos emendas de oposição ao Projeto de Lei do Executivo 
que desejava criar nova unidade orçamentária referente a Assessoria 
Especial do Prefeito com crédito especial de 506 mil reais e anular o 
mesmo valor de outra rubrica de custeio de serviço;
• Realizamos reuniões com todos os órgãos e secretarias municipais 
responsáveis pelas execuções das emendas que apresentamos na Lei 
Orçamentária de 2017 ( CTTU sobre semáforos sonoros, Secretaria de 
Cultura, sobre Teatro do Parque e Rádio Frei Caneca, Secretaria de Edu-
cação, sobre Escola de Arte João Pernambuco, etc);
• Construímos e publicizamos uma narrativa que buscou desconstruir 
o “mito do bom gestor” da atual gestão, revelando, através dos gastos 
públicos, as prioridades da Prefeitura;
• Denunciamos cortes em investimentos importantes para a vida da po-
pulação, como urbanização nas áreas de risco e  infraestrutura, e amplia-
ção de investimentos em áreas menos vitais, como assessoria especial 
do prefeito e publicidade;
• Analisamos o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2019 e 
priorizamos destacar as mesmas emendas apresentadas em 2017 ao 
invés de apresentar novas.

Como começamos o ano? O que fizemos?

10. Fiscalização do Orçamento Municipal



• Fortalecer a cobrança pela execução das emendas parlamentares do manda-
to na Lei Orçamentária Anual de 2018;
• Fiscalizar in loco , junto com os segmentos demandantes, as obras e servi-
ços resultantes das emendas apresentadas pelo mandato;
• Realizar oficinas de monitoramento do orçamento 2018 e proposição de 
emendas para 2019 sobre diversos enfoques, como: Primeira Infância, acessi-
bilidade, negritude, LGBTT, entre outros;
• Incidir e publicizar as matérias orçamentárias em tramitação na Câmara;
• Intensificar o monitoramento e a fiscalização dos gastos da Prefeitura com 
Publicidade;
• Fortalecer e dar continuidade à fiscalização sobre a qualidade técnica da ges-
tão municipal.

O que vamos fazer ainda em 2018?

10. Fiscalização do Orçamento Municipal





11.1 Recursos Mensais | Recursos do Gabinete

VALOR / MÊS
 
R$ 2.300,00

R$ 4.600,00

R$ 3.095,86

R$2.100,00

R$ 12.095,86

RECURSOS 
DISPONÍVEIS

Cartão Combustível

Verba Indenizatória

Cartão Alimentação

Correios e Telefone

Total disponível/mês



11.2 Cartão Combustível | Recursos do Gabinete

MÊS
 
Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

CRÉDITO
 
R$ 2.300

R$ 2.300

R$ 4.600

R$ 0

R$ 0

R$ 2.300

SALDO MÊS
 
R$ 5.516

R$ 6.621,29

R$ 9.329,24

R$ 6.401,58

R$ 4.145,38

R$ 6.195,70

GASTO
 
R$ 1.195,10

R$ 1.892,05

R$ 2.927,66

R$ 2.256,20

R$ 249,68

R$ 4.059,53

Saldo atual
R$ 2.136,17

SALDO MÊS 
ANTERIOR

R$ 3.216

R$ 4.321,29

R$ 4.729,24

R$ 6.401,58

R$ 4.145,38

R$ 3.895,70



11.3 Verba Indenizatória | Recursos do Gabinete

MÊS
 
Janeiro

Fevereiro

Março

DESCRIÇÃO

Aluguel + Condomínio do Escritório
Conta de Energia
Telefone + Internet
Material de Consumo e de Escritório
Sub-Total Janeiro

Aluguel + Condomínio do Escritório
Conta de Energia
Telefone + Internet
Material de Consumo e de Escritório
Sub-Total Fevereiro

Aluguel + Condomínio do Escritório
Conta de Energia
Telefone + Internet
Material de Consumo e de Escritório
Serviços Gráficos
Sub-Total Março

VALOR

R$ 1.973,06
R$ 426,99
R$ 1.281,66
R$ 178,95
R$ 3.860,66

R$ 2.059,84
R$ 466,12
R$ 1.365,67
R$ 176,89
R$ 4.068,52

R$ 2.064,66
R$ 464,59
R$ 1.361,75
R$ 211,76
R$ 250,00
R$ 4.352,76



MÊS
 
Abril

Maio

Junho

DESCRIÇÃO

Aluguel + Condomínio do Escritório
Conta de Energia
Telefone + Internet
Sub-Total Abril

Aluguel + Condomínio do Escritório
Conta de Energia
Telefone + Internet
Material de Consumo e de Escritório
Sub-Total Maio

Aluguel + Condomínio do Escritório
Conta de Energia
Telefone + Internet
Sub-Total Junho

VALOR

R$ 2.312,66
R$ 561,52
R$ 1.399,31
R$ 4.273,49

R$ 2.059,84
R$ 540,75
R$ 1.408,14
R$ 19,90
R$ 4.028,63

R$ 2.059,84
R$ 541,61
R$ 1.021,91
R$ 3.692,66

11.3 Verba Indenizatória | Recursos do Gabinete



FEVEREIRO

Saldo do mês anterior
Crédito de Fevereiro
Saldo + Crédito

• Refeições do Vereador
• Gastos com Atividades de Planejamento e  do Mandato, com Conselho 
Político e parcerias com Promotoras populares – Grupo Mulher Maravilha; 
Agora é Com a Gente; Ocupação Carolina de Jesus - MTST.

R$ 115,36
R$ 3.095,86 
R$ 3.211,22 

R$ 74,09 
R$ 1.391,35

11.4 Cartão Alimentação | Recursos do Gabinete

Saldo do mês anterior
Crédito de Janeiro
Saldo + Crédito

• Refeições do Vereador
• Gastos com atividades de Planejamento do Mandato, com 
o Conselho Político e parcerias com Coletivo estudantil Muda; 
Segmentos da luta pela  Saúde mental; Grupo de comunicação 
Vila Monarca; Promotoras populares – Mulher Maravilha; Virada do 
Parque; Eu Acho é Caro - RAMO; Coco do Coque; AHTM

R$ 0,00   
R$ 3.095,86 
R$ 3.095,86 

R$ 25,18 
R$ 2.955,32

JANEIRO



ABRIL

Saldo do mês anterior
Crédito de Abril
Saldo + Crédito

• Refeições do Vereador
• Gastos com Atividades de Planejamento e  do Mandato, com Conselho Político e 
parcerias com Segmentos da luta pelo direito à educação; Cores do amanhã; Vamos 
- Frente Povo Sem Medo; Segmentos interessados em dialogar sobre o Plano de 
Ordenamento Territorial; Grupo Mulher Maravilha; Segmentos da luta por acessibilidade 
para a população surda; Segmentos da luta pela Moradia e pelo Direito à Cidade; Grupo 
de dança da Comunidade do Ibura

R$ 2.383,28
R$ 3.095,86 
R$ 5.479,14 

R$ 340,74 
R$ 3.072,56

11.4 Cartão Alimentação | Recursos do Gabinete

Saldo do mês anterior
Crédito de Março
Saldo + Crédito

• Refeições do Vereador
• Gastos com Atividades de Planejamento e  do Mandato, com Conselho Político e 
parcerias com Marcha das mulheres; Articulação Nacional de Movimentos e Práticas 
de Educação Popular e Saúde; Assentamento Carolina de Jesus e Ocupação Marielle 
Franco– MTST; Segmentos da luta contra o racismo e intolerância religiosa; segmentos 
da luta pelos direitos LGBT; Grupo mulher Maravilha; Grupo de Teatro Teamu

R$ 1.745,78   
R$ 3.095,86 
R$ 4.841,64 

R$ 163,02 
R$ 2.295,34

MARÇO



JUNHO

Saldo do mês anterior
Crédito de Junho
Saldo + Crédito

• Refeições do Vereador
• Gastos com Atividades de Planejamento e  do Mandato, com Conselho Político e 
parcerias com Conselho Político do Mandato; Segmentos da luta pelo uso medicinal da 
Cannabis; segmentos da luta pela moradia; Cores do Amanhã; Grupo Mulher Maravilha; 
Movimento Cultura dol Bingo Pilar; Virada Cultural da várzea; São João do Teatro do 
Parque - Virada Parque; Juventude negra da Comunidade do Bode; segmentos da luta 
contra o encarceramento da juventude negra

R$ 2.512,63
R$ 3.095,86 
R$ 5.608,49 

R$ 0,00 
R$ 2.806,43

SALDO ATUAL
R$ 2.802,06

11.4 Cartão Alimentação | Recursos do Gabinete

Saldo do mês anterior
Crédito de Maio
Saldo + Crédito

• Refeições do Vereador
• Gastos com atividades de Planejamento do Mandato, com o Conselho Político e 
parcerias com Ocupação Nova Cassoti; Grupo Mulher Maravilha ; 
-GTP+; Fojupe; Ocupação Marielle Franco- MTST; Vamos - Frente Povo Sem Medo; 
Associação Brasileira de Cannabis e Saúde; Associação Canábica de Pernambuco; 
segmentos da luta antiproibicionista; segmentos dos direitos da população LGBTT.

R$ 2.045,84   
R$ 3.095,86 
R$ 5.141,7 

R$ 75,06 
R$ 2.554,01

MAIO



11.5 Correios e Telefone | Recursos do Gabinete

MÊS
 
Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

CRÉDITO
 
R$ 2.100 
 
R$ 2.100
 
R$ 2.100

R$ 2.100

R$ 2.100

R$ 2.100

SALDO MÊS
 
R$ 2.100

R$ 3.363,13

R$ 4.283,4

R$ 5.405,09

R$ 6.552,13

R$ 7.694,03

GASTO
 
 Telefone: R$836,87 + Correio: R$0 = R$836,87

Telefone: R$708,28 + Correio: R$471,45 = R$1.179,73

Telefone: R$803,06 + Correio: R$175,25 = R$978,31

Telefone: R$947,41 + Correio: R$5,55 = R$952,96

Telefone: R$958,10 + Correio: R$0 = R$958,10

Telefone: R$973,54 + Correio: R$0 = R$973,54

Saldo atual = R$ 2.136,17

SALDO MÊS 
ANTERIOR

R$0

R$1.263,13

R$2.183,4

R$3.305,09

R$4.452,13

R$5.594,03




