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Quem é o mandato, o que valoriza 
e para qual direção está indo.

MISSÃO, VISÃO, 
PRINCÍPIOS E VALORES



u No processo do planejamento estratégico 2021, o grupo avaliou 
a necessidade de readequar a missão e a visão do mandato para 
o novo ciclo que se inicia. Pensando de forma ampla, com base 
na Teoria de Mudança, nos impactos que queremos para a 
sociedade e no papel do mandato nesta transformação, o grupo 
construiu coletivamente a nova Missão e Visão para 2021-2024.

u Os princípios e valores foram revalidados pelo grupo, avaliando 
que o que nos orienta e o que é inegociável para o mandato não 
sofreu alterações para este período.



Construir uma política arretada, 
juntando gente por projetos de 
felicidade, através de um mandato 
popular, transparente e participativo.

MISSÃO



Uma sociedade feliz, contemplada em sua 
diversidade e engajada politicamente para 
construir, garantir e ampliar seus direitos.

VISÃO



• Universalização dos direitos 
humanos e inclusão social

• Feminismo
• Antiproibicionismo
• Antirracismo
• Antilgbtfobia
• Socioambientalismo
• Anticapacitismo
• Antifisiologismo
• Estado laico
• Transparência
• A vida de todas as pessoas vale a pena
• Democracia radical

PRINCÍPIOS



• Ética, transparência e coerência 
política. 

• Respeito à coisa pública, às intuições 
e à coletividade.

• Valorização da diversidade e dos 
direitos humanos

• Autonomia e independência
• Força, união e coragem
• Diálogo e horizontalidade
• Dedicação, criatividade e proatividade

solidária
• Humildade e abertura para aprender
• Alegria, leveza, amor e fofice.

VALORES



Análise FOFA, análises de conjuntura 
e avaliações.

CENÁRIOS 
PARA 2021





Definidos a partir da Teoria de Mudança, 
os objetivos estratégicos orientam a ação 
do mandato de 2021-2024.

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS



Objetivo Estratégico nº1

Políticas básicas universais 
na agenda prioritária 
municipal construídas com 
transparência, participação 
popular e legislativa 
qualificadas, e combate às 
propostas neoliberais e 
opressoras, tendo como 
referência o Recife Arretado
construído pelo mandato e 
PSOL. 

Objetivo Estratégico nº2
Ação do mandato e a figura 
pública de Ivan Moraes com 
visibilidade e engajamento 
da sociedade, promovendo 
transformações na cidade e 
construindo uma outra 
narrativa de gestão contrária 
às políticas  neoliberais e 
opressoras.

Objetivo Estratégico nº3
Sociedade recifense ativa e 
participativa na política da 
cidade para ampliar a disputa 
institucional pela defesa de 
direitos, contra as políticas 
neoliberais e opressoras, 
consolidando a referência de 
Ivan Moraes e do PSOL como 
alternativa e multiplicando os 
mandatos no campo da 
esquerda popular.

Objetivos Estratégicos 
2021-2024



Eixos programáticos para atuação em 2021.

EIXOS TEMÁTICOS



u Trabalho, Renda e Assistência 
u Direito à Comunicação 
u Direito à Cultura
u Saúde e Política de Drogas
u Política Urbana

EIXOS 
PRIORITÁRIOS



Ações prioritárias desenvolvidas 
em cada eixo temático no ano 
de 2021

AÇÕES 
PRIORITÁRIAS



A.1. Incidir pela 
implantação, e posterior 
monitoramento, do 
Programa de Renda 
Básica Municipal.

A.2. Consolidar a Política 
Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional, 
fortalecendo a agricultura 
urbana, as feiras agroecoló-
gicas, a doação de alimen-
tos e refeições priorizando 
alimentos adquiridos das 
cadeias produtivas locais.

A.3 Fortalecer a luta 
das/os trabalhadoras/es 
informais e formais, em 
especial da economia 
solidária e da economia 
feminista, na perspectiva 
da renda, na luta por 
seus direitos e contra as 
precarizações.

A.4 Incidir pela 
implantação e 
monitorar o 
programa municipal 
de microcrédito 
popular.

Trabalho, Renda 
e AssistênciaA



B.1 Incidir sobre gastos 
públicos com comunicação 
buscando fortalecer 
iniciativas acessíveis, 
públicas e independentes 
de produção de conteúdo.

B.2 Rearticular e fortalecer 
o FOPECOM e demais 
sujeitos que lutem pelo 
direito à comunicação.

B.3 Produzir coletivamente e 
disseminar conteúdos 
acessíveis sobre segurança 
digital e proteção de dados 
pessoais ampliando 
conhecimento sobre o tema e 
fortalecendo o debate da 
sociedade civil.

Direito à 
ComunicaçãoB



C.1 Acompanhar as 
discussões, fiscalizar e 
incidir na elaboração, 
execução e fiscalização de 
políticas culturais da cidade 
do Recife (fomento, 
formação e difusão). 

C.2 Fiscalizar e incidir na 
política pública de 
Preservação, Conservação e 
Restauro do acervo cultural 
(material e imaterial) da 
cidade do Recife.

C.3 Apoiar política e 
materialmente as 
manifestações culturais 
independentes e periféricas.

Direito 
à CulturaC



D.1 Lutar pela 
universalização da atenção 
básica e pela priorização da 
população mais vulnerável 
nas iniciativas de 
prevenção e mitigação da 
Covid19.

D.2 Monitorar e fortalecer 
iniciativas públicas 
antiproibicionistas e laicas 
sobre drogas e saúde 
mental.

D.3 Mobilizar e fortalecer 
conselhos, articulações e 
sujeitas/os da sociedade civil 
que atuam nos temas do 
direito à saúde, mortalidade 
materna e políticas de drogas.

Saúde e
Política de DrogasD



E.1 Garantir incidência 
política, visibilidade, 
acompanhamento 
jurídico e técnico às 
comunidades em risco 
de remoção devido à 
especulação imobiliária 
e a espera de 
habitacionais.

E.2 Acompanhar 
discussões, disseminar 
informações e incidir 
sobre projetos de lei 
urbana como POT e 
plano de mobilidade 
(planejamento urbano e 
mobilidade).

E.3 Acolher, acompanhar 
e encaminhar demandas 
vindas das comunidades 
em relação a manutenção 
urbana junto a Prefeitura 
do Recife (manutenção 
urbana).

E.4 Incidir 
politicamente no 
debate sobre 
ocupação popular 
dos espaços públicos 
e a sua qualificação.

Política UrbanaE



Resultados esperados para o ano de 2021 a partir 
das ações estratégicas desenvolvidas pelo mandato

RESULTADOS 
ESPERADOS



u Fortalecimento das sujeitas/os e 
territórios em processos políticos 
institucionais e defesa de direitos.

u Minimização dos impactos 
concretos e materiais potenciali-
zados pela pandemia da Covid.

u Fortalecimento e ampliação da 
incidência da sociedade civil junto 
ao poder público municipal, 
estadual e federal. 

u Mobilização de novos atores e 
atrizes diversas interessadas em 
participar efetivamente dos 
processos políticos.

u Sociedade mais engajada e 
participando regularmente das 
ações do mandato através das 
redes sociais e de ações 
presenciais com Ivan Moraes;

u Aumento do debate e apoio da 
sociedade sobre temas 
prioritários do mandato. 

u Mandato atuando em parceria 
com mais movimentos sociais e 
organizações.

u Fortalecimento da integração 
entre as esquerdas em nível 
municipal, estadual e nacional. 

u Transparência municipal 
ampliada; 

u Pautas neoliberais e 
conservadoras sem avanço 
no legislativo e no executivo;

u Inclusão e execução 
expressiva de uma agenda 
emergencial de assistência 
social, trabalho e renda no 
município do Recife.

Resultados – Obj.nº1 Resultados – Obj.nº2 Resultados – Obj.nº3

RESULTADOS ESPERADOS




