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Pensar esse mandato é mesmo pensar em almanaque. Um espaço criativo e diversificado, 
onde cabe a sabedoria popular e muitas dicas da ciência. Um almanaque é sempre útil 
pra nossa aprendizagem nas mais diversas situações. E ele, antigamente, sempre circulava 
de mão em mão e era feito por muita gente. Gostei de prefaciar um almanaque que resgata 
pra memória do Recife os quatro anos do primeiro mandato de Ivan Moraes, um vereador 
arretado.

A grande conquista deste mandato, pra mim, é ajudar a pensar a cidade como um espaço 
coletivo onde podemos viver com direitos. Ele consegue fazer isso porque cola com 
os movimentos sociais que estão cotidianamente construindo essa luta. A ação coletiva 
do mandato fez muita gente retomar ou ganhar gosto pela política. E ver a institucionalidade 
como uma de suas dimensões, mas não a única. 

Legislar e fiscalizar sendo oposição: um desafio. Mas foi possível porque se associou 
ao comunicar e articular. Este mandato contribuiu com a formação e organização de muitos 
grupos populares na cidade. A gente sente que pode interferir no debate público sobre as leis, 
o orçamento, o plano diretor da cidade. Sendo oposição poucas vezes foi possível aprovar 
novas legislações. Mas os requerimentos, as audiências públicas, a presença nas mobilizações 
e a comunicação garantiram que os movimentos sociais se apropriassem desse espaço 
e ampliassem as possibilidades de resistência.

Sigamos juntas recriando a política a partir das ruas.

Carmem Silva 
Ativista feminista, SOS Corpo e integrante do conselho político do mandato Ivan Moraes

UM MANDATO 
ALMANAQUE
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Quatro anos de Mandato, o primeiro conquistado pelo PSOL 
na Câmara Municipal do Recife. Como contar essas histórias 
tão diversas, a partir de tanta gente que se propõe a chegar 
junto - no sentido de se sentir fazendo parte de um Mandato 
plural? O desafio era o de costurar essas múltiplas narrativas 
que apresentam, afinal, um Mandato transparente, gestado 
junto com a sociedade civil, que valoriza os diferentes saberes 
das nossas gentes e sempre está em busca de soluções por 
meio da mediação e do diálogo. Este também é o resultado 
de 50 entrevistas realizadas ao longo de três meses com 
representantes da Câmara dos Vereadores do Recife, com 
representantes da sociedade civil e integrantes da equipe que 
passaram pelo gabinete desse primeiro ciclo.

Assim, este Mandato que se propôs, desde o primeiro 
momento, a se colocar como um Mandato comunicador, 
legislador e fiscalizador, é aqui revelado por várias vozes 
como uma vereança mediadora, que faz oposição de forma 
qualificada e com embasamento de dados e, na gestão 
interna, como um espaço criativo para se exercer a escuta 
ativa, buscando a paridade de gênero e raça na equipe, 
uma vereança antiproibicionista, antirracista, feminista, 
anticapacitista e antilgbtqifóbica. 

Para evidenciar as aprendizagens ao longo da jornada, o 
material está organizado em eixos, que conversam entre si: 
como uma estrutura de mandala, herança das metodologias 
das organizações não-governamentais de onde vêm as 
trajetórias do próprio Ivan Moraes e de muitas e muitos que 
compõem a sua equipe. Escolhemos narrar esses diferentes 
modos de fazer vereança a partir de um almanaque, que une 
informações de diferentes fontes de um jeito leve, interativo, 
lúdico, que é bem a nossa maneira de comunicar. Assim, os 
nossos processos e conquistas são apresentados em verbetes, 
em ordem alfabética, que podem ser lidos em qualquer 
ordem. De A a V, vamos experimentar um pouco de como 
foi construir essa experiência legislativa, sempre com muita 
participação. E, como todo bom almanaque, as histórias se 
complementam e inspiram outras narrativas - e novas leituras 
a partir das já existentes.

Aproveitem a viagem!

UM MANDATO, 
MUITAS VOZES.
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Salve salve, queridagem tão querida.

Chegando ao fim deste primeiro ciclo como vereador do Recife, toda 
vez em que eu fecho os olhos me vem uma lembrança desses quatro 
anos. De quando eu cheguei na Câmara pela primeira vez depois de 
eleito, sendo barrado no ‘buraco frio’ (um gabinete especial em que 
apenas parlamentares podem entrar). De quando me impressionei 
com a tão pouca quantidade de colegas de quem já havia ouvido 
falar. De aprender os protocolos da casa, como chamar todo mundo 
de ‘vossa excelência’ e vestir paletó e gravata sempre que se entra 
no plenário. Do dia em que me referi ao prefeito como ‘o cabra’ na 
tribuna e a liderança da base achou ruim. Ou de quando eu passei a 
presidência de uma audiência pública sobre violência contra a mulher 
para uma assessora, sem saber que descumpria o regimento da casa 
e sem me arrepender depois. 

É viva a memória de conhecer, aos poucos, os labirintos políticos 
do legislativo municipal. De construir, a muitas mãos, um tipo de 
Mandato que se pretende não apenas fiscalizador e legislador, 
como diz no papel. Mas que também se propõe a fortalecer a 
sociedade civil, estimulando a participação popular, dividindo poder e 
responsabilidade. Um Mandato que educa, que divide aprendizados. 
Em todos os sentidos da palavra, um Mandato comunicador.

Tendo um histórico de militância no direito à comunicação e na crítica 
à concentração de veículos de mídia nas mãos de poucos grupos 
econômicos e políticos, eu já sabia que não seria fácil disputar a 

narrativa. Mas compreendia, com toda a turma que me acompanha, 
que esta tarefa era fundamental. Que precisávamos, além de dar 
transparência a tudo o que a gente faz, lutar pelo fortalecimento da 
comunicação pública, independente, popular e comunitária. E que 
também era nossa missão produzir conteúdos de forma criativa e 
eficaz, que pudessem chamar a atenção (e falar ao coração) das 
pessoas sobre o fazer da política formal, sobre como tomamos 
decisões e sobre as pautas que a gente defende. Isso sem nunca 
esquecer quem são as verdadeiras protagonistas de cada uma das 
tantas lutas de que hoje participamos.

Assunto jamais faltaria. A começar pela nossa própria construção, 
sempre em movimento. Era (e é) importante contar a história da 
construção de um Mandato radicalmente transparente, com equipe 
que expressa a diversidade que há na nossa sociedade, que usa 
intensamente ferramentas institucionais como pronunciamentos 
oficiais, audiências e requerimentos para transformar as coisas. Um 
Mandato que reconhece as limitações de seu lugar de fala e que 
se coloca à disposição de milhares de pessoas que fazem parte de 
dezenas de grupos, representados por quem hoje participa de um 
conselho político mais do que luxuoso na qualidade e na legitimidade 
de seus componentes. 

Muito mais do que “o vereador fez isso” ou do que “o vereador acha 
aquilo”, nosso desafio era sempre o de trazer à tona informações, 
posicionamentos, proposições, análises, chamadas à ação. Buscando 
normalmente utilizar uma linguagem leve, que possa chegar a cada 

vez mais gente, nós abraçamos o desafio de colocar na pauta 
das pessoas que nos acompanham assuntos importantes e nem 
sempre presentes no debate público institucional. Assim falamos 
de racismo estrutural, de liberdade religiosa, de direitos sexuais 
e reprodutivos das mulheres, da necessidade de uma política 
antiproibicionista de drogas, da saúde mental, do orçamento público, 
de cultura e mesmo do tão ignorado (e importante) tema do direito 
à comunicação. Buscamos, de mãos dadas com quem está na linha 
de frente, visibilizar mais e mais a luta das pessoas com deficiência, 
das LGBTQI+, das feministas, da população negra, das pessoas em 
situação de rua, das comunidades tradicionais pesqueiras. 

Uma intenção permeia todas essas narrativas: o desejo de 
aproximar as pessoas das decisões na política. A urgência de se 
levar as discussões do legislativo para a rua. E de trazer para a Casa 
José Mariano as demandas, desejos e sonhos de quem se sente 
desestimulada a fazer valer sua voz nos espaços de representação.

Se “o artista tem que ir onde o povo está”, eu e minha turma 
entendemos que o representante eleito também precisa seguir 
o mesmo caminho. Já que precisamos fazer com que as nossas 
mensagens cheguem mais perto de cada pessoa, também sobra 
empolgação para explorar novas fronteiras. Mais do que dizer as 
coisas. Ouvir, ver, acolher, responder. 

A turma está no Facebook? Vamos ao Facebook. O que bomba é o 
Instagram? Bora lá, então. O Twitter é minha rede de preferência, um 
espaço que eu chamo de meu, quase pessoal. Mas nossos vídeos, 
imagens, textos e áudios circulam por tudo o que é de plataforma. 
Sempre buscando o máximo possível de acessibilidade pra todo 
mundo poder entender. Sempre inventando maneiras diferentes 
de dizer as coisas para poder alcançar mais gente. Assim surge o 
“Bora, Queridagem” como proposta para o YouTube, que rapidinho 
ganhou versão em podcast e que, nos últimos anos do Mandato, 
transformou-se nesta cartinha que eu escrevo todas as semanas 
falando em primeira pessoa sobre estas andanças vereísticas.

Mas, como eu digo sempre, não dá pra a gente achar que nossa 
população está toda na frente do computador ou do espertofone. 
Nem todo mundo tem banda larga que preste, nem todo mundo 
sabe que a gente existe. Assim, a partir da inspiração do ex-vereador 
e deputado potiguar Sandro Pimentel, estive semanalmente em 
centenas de ônibus conversando olho-no-olho, prestando contas das 
nossas atividades e estimulando as pessoas a saberem mais sobre 
o legislativo municipal. Dessa forma também inovamos ao realizar 
audiências públicas oficiais em territórios como o Bode, Passarinho 
e Ilha de Deus. E também desse jeito fizemos um monte de reuniões 
abertas para dividir desde nossos planejamentos e até festejar 
nossos relatórios, como foram os Bailanços – eventos culturais, 
realizados ao fim de cada ano, que reuniram milhares de pessoas 
para cantar, dançar, se divertir, falar de política e sonhar com um 
mundo melhor.

É nesta mesminha vontade que a gente coloca, agora, esta 
publicação na sua mão. A partir de imagens e depoimentos de 
pessoas que atuam no Mandato ou que dialogaram conosco nestes 
quatro anos, você vai poder compreender não apenas “o quê” a 
gente fez, mas “como” cada ação é realizada e cada decisão é 
tomada. Trata-se de um caderno que pode ser útil em estudos 
acadêmicos, na formatação de novas experiências legislativas, na 
avaliação de estratégias de incidência institucional para grupos e 
organizações da sociedade civil. Assim como pode ser interessante 
para você, que vota no Recife, conhecer melhor o Mandato que 
vai continuar de portas abertas no próximo período. Te adianto:  
nas próximas páginas você vai encontrar muito afeto, muita cor, 
muito compromisso, muito carinho, muito desejo. Boas doses de 
disposição, uma pitada de malemolência e amor em abundância.

Um beijo grande,
Ivan Moraes

UMA ESPECIALÍSSIMA 
CARTA À QUERIDAGEM
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DIVIDIR PODER É DIVIDIR 
RESPONSABILIDADE. 
QUANDO UMA DECISÃO 
COLETIVA DÁ ERRADO, 
TODO MUNDO APRENDE 
JUNTO E CONSTRÓI JUNTO 
A SOLUÇÃO QUE O SUPERA.
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#ACESSIBILIDADE
Acessibilidade como direito é o entendimento que guia a ação do 
mandato como prioridade desde o seu início. Encontrando muitos 
desafios na estrutura e na forma de funcionamento da Câmara de 
Vereadores, mas também fazendo proposições e história com o 
primeiro e único discurso em libras já realizado na Casa. Primando 
por uma comunicação acessível e construída coletivamente com os 
movimentos. 

René Hutzler, professor, especialista em Libras

“O mandato de Ivan Moraes foi perfeito, já no começo do mandato 
ajudou alguns projetos dos surdos, inclusive, realizando audiência 
sobre ter intérprete fixo na Câmara dos Vereadores e focando 
também em outras acessibilidades para cegos e cadeirantes. 
Ivan participou muito também das passeatas das pessoas surdas, 
inclusive  ajudou na distribuição de água e lanches, foi muito 
proveitoso.” 

(VER TAMBÉM: ATIVISMO, AUDIÊNCIA PÚBLICA, DIVERSIDADES)

Michell Platini, publicitário, integrante do Mandato

“Desde o início do mandato, a gente encontrou a Câmara Municipal 
do Recife como um espaço totalmente não acolhedor para a 
pessoa com deficiência. A gente reuniu uma galera do movimento 
e também da técnica — para poder fazer um parecer técnico — 
para sugerir formas de tornar aquele espaço mais acolhedor 
para as pessoas. Tem um relatório do que a gente solicitou. Existe 
uma nota técnica do núcleo de acessibilidade da prefeitura, da 
Câmara Municipal do Recife. A gente encaminhou para a Comissão 
de Acessibilidade da Casa José Mariano em uma sessão, em uma 
reunião oficial da casa.  Isso foi um passo bem importante para 
começar a pautar acessibilidade dentro da Câmara. Após essa 
incidência, muitos mandatos passaram a ver acessibilidade 
como uma pauta interessante para se conversar.” 

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO)
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Ivana Souza, publicitária, integrante 
do Agora é com a gente:

“Eu acho que essa inclusão vem muito no tom de voz, na 
linguagem, na facilidade da conversa chegar nas pessoas — 
como essa preocupação da inclusão. Passa pela acessibilidade. 
Ter libras sempre, a gente ter material que a gente possa fazer 
audiodescrição para contemplar as pessoas cegas ou com baixa 
visão. Isso é uma parte. É trazer, é de fato fazer funcionar 
a comunicação.  Deixar ela mais capilarizada mesmo, fazer 
chegar em todo mundo. Quebrar o excesso de formalidade 
para que todo mundo consiga participar. Tem uma outra 
coisa que eu acho que é bem forte no mandato, que é a 
comunicação como instrumento para a transparência, para 
visibilizar. E visibilizar, não apenas o mandato, mas o que 
acontece na câmara e na prefeitura.” 

(VER TAMBÉM: COMUNICAÇÃO, DIÁLOGO)

Jaqueline Martins, intérprete de Libras, 
integrante do Mandato:

“Ivan já tinha essa linha de comunicação acessível. Ele queria 
que todo o material fosse acessível. Quando eu entrei, era 
uma bandeira de Ivan dizer “Eu quero todos os materiais com 
acessibilidade”. Achei isso muito massa, mas achei também 
que na verdade era só demagogia. Que algumas coisas 
iam ter acessibilidade, outras não. Só que a coisa cresceu. 
Cresceu e tomou nova cara. A câmara tinha uma nova cara. 
Começamos a impactar as pessoas com as audiências. Todas 
com libras. O mandato vem de uma forma muito transparente, 

muito comunicativa. Dentro do mandato, a gente conseguiu 
fazer oficinas para que as pessoas que trabalham dentro da 
câmara pudessem ter uma noção de libras. As pessoas surdas 
que chegam lá já têm um olhar diferente na recepção. A gente 
questiona muito, a gente cobra muito a inserção do intérprete na 
câmara. Ainda é uma luta constante.” 

(VER TAMBÉM: COMUNICAÇÃO, DIÁLOGO, FORMAÇÃO) 

Mayara Santana, comunicadora e ativista negra, 
integrante do Mandato: 

“Antes de entrar no mandato, eu nunca tinha percebido a 
importância de ver as coisas com acessibilidade. Eu, por exemplo, 
não conhecia o que era audiodescrição, nunca tinha colocado 
Libras em vídeo nenhum. Então, quando eu entro no mandato e 
passo a conviver com Michell e, especialmente, com Jaqueline 
(intérprete de Libras), a gente percebe que o mandato está sendo 
revolucionário, no sentido de estar direcionando o olhar para 
aquelas pessoas que não eram vistas.” 

(VER TAMBÉM: COMUNICAÇÃO, DIVERSIDADES, FORMAÇÃO)
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#AMBULATÓRIO CANÁBICO
Em articulação com associações canábicas, o Mandato contribuiu 
para a implantação do Ambulatório Canábico do Sistema Integrado 
de Saúde (SIS), que integra o Sistema Único de Saúde (SUS). 
A iniciativa, projeto de extensão da Universidade Federal de 
Pernambuco em parceria com a Prefeitura do Recife, garante 
atendimento a pessoas que precisam de medicamentos à base 
da maconha. Uma conquista muito importante, que desmistifica 
preconceitos e une saúde pública e cannabis para melhorar a vida 
das pessoas. 

Isadora Jucene, associada à Cannape

“Meu filho é autista e paciente medicinal de cannabis. Somos 
associados à Cannape, e foi através da associação que tivemos 
acesso ao Ambulatório Canábico. José foi atendido neste ano 
no mutirão, fizemos consulta de revisão, ajustamos a dosagem 
e atualizei toda a documentação e prescrição médica. Também 
recebi as orientações de um psiquiatra, tudo através do SUS 
e gratuito. Esse acesso ao tratamento da cannabis medicinal 
através do ambulatório canábico, a democratização deste acesso, 
vai no lado oposto ao discurso proibicionista. É imoral você ser 
criminalizado por querer tratar da sua saúde. Essa parceria do 
ambulatório com as associações viabiliza o tratamento para quem 
não tem como custear as despesas de um médico particular que 
prescreve, além de incentivar o ensino-pesquisa e olhar para 
quem não estava sendo visto.” 

(VER TAMBÉM: ATIVISMO, ANTIPROIBICIONISMO) 

Rodrigo Cariri, médico-ativista pelo SUS,  integrante 
do Mandato até  março de 2020: 

“A prefeitura do PSB não deixou  — na área da saúde  —  nada 
ir para frente. E a gente furou o bloqueio. A gente fez uma 
iniciativa ‘subversiva’, que foi o Ambulatório Canábico do 
SIS. Eu acho que é a ação mais potente do mandato na área da 
saúde. Casou a agenda antiproibicionista, anti encarceramento, 
de enfrentamento ao encarceramento em massa e o genocidio 
da população negra. Que é a agenda da maconha. E aí a 
galera descobriu o que é a potência do SUS  — em termos  de 
participação popular, de a gente poder construir por dentro. Por 
exemplo, um movimento social poder criar um dispositivo, um 
equipamento, um serviço. O ambulatório, a gente começou em 
agosto de 2018, tem dois anos, 150 pacientes, 10 habeas corpus 
para que famílias possam plantar o próprio remédio. E é um 
projeto de extensão da UFPE.” 

(VER TAMBÉM: ANTIPROIBICIONISMO, DIÁLOGO, RECIFE ARRETADO, VALORIZAÇÃO DE SABERES)

#ANTIPROIBICIONISMO
Um Mandato antiproibicionista que anda  junto com a 
sociedade civil, apoiando suas demandas e ampliando o 
debate sobre a legalização das drogas. Com a comunicação, 
sistematizou e produziu conhecimento através da publicação 
de materiais que abordam os direitos das pessoas que usam 
drogas e sobre redução de danos. No legislativo, aprovou 
projeto de lei que garantiria o fornecimento gratuito de água 
potável em bares e restaurantes, mas a proposta foi vetada 
pela Prefeitura.

Juliana Trevas, ativista social, antiproibicionista, 
Coletivo Liberta Elas: 

“Ivan fez uma reunião com as pessoas do movimento 
antiproibicionista que estavam a fim de conversar e pautar 
questões. Foi aí que eu comecei a estreitar mesmo os laços. Foi 
uma construção, não foi da noite para o dia. A gente fez uma 
cartilha de redução de danos que ficou linda, maravilhosa. 
A gente lançou na Marcha da Maconha de 2019, antes da 
pandemia. É uma cartilha muito bonita, com informação, 
com telefones, com uma linha histórica sobre a questão da 
política de drogas.” 

(VER TAMBÉM: ATIVISMO, COMUNICAÇÃO, DIÁLOGO)
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André Araripe, arquiteto e urbanista, integrante 
do Mandato:

“Era importante que houvesse ‘cabeças de chaves’ nessas 
equipes e isso configurarou uma assessoria direta. Pessoas 
que Ivan tem mais proximidade, que têm de fato um perfil. 
Tem haver com isso, gente que tinha mais acúmulo, mais 
experiência, alguma coisa com política pública. [...]Todas as 
decisões de rumo do mandato são feitas na reunião geral, 
muito especialmente nas reuniões de planejamento e de 
monitoramento. É quando a gente mexe no rumo, pode fazer 
grandes mudanças na estruturação do mandato, nos temas, 
nas prioridades. A assessoria direta é aquele lugar mais de 
decisões táticas e imediatas.” 

(VER TAMBÉM: HORIZONTALIDADE)

#ASSESSORIA DIRETA
No Mandato, Ivan Moraes é um articulador, um coordenador, 
como ele mesmo se apresenta. Porque a construção se dá 
no coletivo, com todas as pessoas que integram a equipe. 
Nessa estrutura, a assessoria direta é formada por um 
grupo menor de pessoas (já foram até sete, hoje quatro), 
que acompanham e partilham as demandas de forma mais 
próxima ao vereador, interagindo com o coletivo. A assessoria 
é formada por perfis diversos e de várias áreas de atuação.

Mayara Santana, comunicadora e ativista negra, 
integrante do Mandato:

“Mesmo a gente entendendo que todas as decisões são 
horizontais, a assessoria direta funciona como espaço 
de debate um pouco mais longo de algumas decisões e 
também um espaço muito operacional – de divisão de 
tarefas e tal. Eu entro no mandato sem saber direito o que 
está acontecendo, e hoje, concluo o primeiro ciclo enquanto 
uma profissional de audiovisual. Mais que isso, como 
uma pessoa que faz parte dos processos de decisão do 
mandato.” 

(VER TAMBÉM: FORMAÇÃO, HORIZONTALIDADE)
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#ATIVISMO
O Mandato se reconhece como ativista na defesa da Democracia e dos Direitos 
Humanos, unindo-se às diversas pautas dos movimentos sociais, sem tirar 
o protagonismo das sujeitas e sujeitos das lutas. É um Mandato antirracista, 
feminista, anticapacitista, antiproibicionista, antilgbtqfóbico, aliado da defesa 
dos direitos e da resistência à sua retirada. Essa expressão ativista se reflete não 
apenas no trabalho coletivo do mandato, mas nas biografias de quem o compõe.

Rud Rafael, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST):

“Para o MTST, ter Ivan Moraes junto desde a Ocupação Carolina de Jesus, ter 
esse espaço de diálogo que foi fundamental para que, por exemplo, no primeiro 
dia de ocupação, a gente não sofresse um despejo. A gente tinha passado por 
uma ocupação em 2016 e tinha sofrido um despejo bem ostensivo. Foram 
mais de 20 viaturas da polícia e dois micro-ônibus do Batalhão do Choque para 
fazer o despejo de uma ocupação que, enfim, já estava de posse do terreno.” 

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO, HABITAÇÃO)

Edvaldo Gomes, dirigente do Sindicato dos trabalhadores do 
Comércio Informal do Recife 

“A gente fazia protestos para reivindicar nossos direitos ao prefeito. João 
Braga, secretário de controle urbano, foi chamado para audiências públicas pelo 
vereador três vezes... ele só foi na última, pois  sabia que se ele não fosse, poderia 
sofrer sanções, porque estaria desobedecendo à Câmara Municipal. Na audiência 
pública, foi intimado a prestar contas sobre a possível retirada dos ambulantes da 
avenida Conde da Boa Vista, que iria passar por uma reforma. Ele foi, mas levou 
a escolta de guardas municipais. Quando chegou lá, ele viu que o sindicato não 
era o que ele estava pensando. Abriu-se o diálogo para dar uma solução para 
a cidade ficar mais bonita.” 

(VER TAMBÉM: AUDIÊNCIA PÚBLICA, CABE CAMELÔ NA CONDE, DIÁLOGO, MEDIAÇÃO,  OPOSIÇÃO 

QUALIFICADA, VALORIZAÇÃO DE SABERES)

Maria Helena Villachan, advogada, feminista, integrante do Mandato 
até junho de 2020:

“Acho que o diferencial é isso. Esse papel de não se reivindicar protagonistas 
das lutas, de não se apropriar das lutas dos outros. Como é que se potencializa 
todas as células, inclusive compreendendo que cada uma destas células (mesmo 
dentro do mandato) eventualmente se espraia. Que é uma outra compreensão, a 
de que esse mandato tem início, meio e fim. E o que fica é a luta”. 

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO, HORIZONTALIDADES)

Terezinha Filha, integrante do coletivo Caranguejo Uçá: 

“Para mim é uma quebra de paradigma. Porque Ivan vem das lutas e permanece 
construindo com os movimentos. Isso é fundamental para que de fato a 
sociedade alcance novas trajetórias com mais igualdade e respeitando todas 
as instâncias. Particularmente, eu acho que o Mandato traz uma construção 
que é fundamental na efetivação dos direitos. Que é um processo de pesquisa, 
construindo os argumentos necessários, para que as instâncias do poder público 
possam compreender o potencial de setores como os ambulantes e os territórios 
tradicionais pesqueiros por exemplo.” 

(VER TAMBÉM: AUDIÊNCIA PÚBLICA, DIÁLOGO, TEÇA NO MANGUE, VALORIZAÇÃO DE SABERES)

Igor Andrade, professor, integrante do Sindicato dos Professores 
da Rede Pública do Recife:   

O mandato de Ivan vem se somando à luta de nossa categoria — professores e 
professoras, trabalhadores e trabalhadoras da educação — contra a retirada de 
vários direitos que a prefeitura tenta imputar a nós. [...] As ações do mandato 
vêm dialogando, sempre tentando ouvir a categoria, ouvir o sindicato. É uma 
atuação que a gente espera de todos os vereadores. Pena que a gente tem 
poucos mandatos combativos como o de Ivan. 

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO, MEDIAÇÃO)
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#AUDIÊNCIA PÚBLICA
A audiência pública é uma das principais ferramentas do legislativo 
para negociar as demandas da sociedade civil com o poder público. 
É quando a vereança exerce seu papel de mediação e, junto com as 
pessoas presentes, dá encaminhamento para as soluções apontadas. 
O Mandato de Ivan Moraes realizou dezenas de audiências sobre 
vários temas, inclusive as realizando de forma externa, nas próprias  
comunidades, como foi no Bode, em Passarinho e na Ilha de Deus, 
além da Escola João Pernambuco, na Várzea. Assim, “a casa do 
povo” foi levada até onde de fato povo está. 

Manuela Jordão, urbanista, integrante da CAUS -  
Cooperativa Arquitetura, Urbanismo e Sociedade:

“A gente vê no mandato de Ivan um grande aliado nesta luta 
pelo direito à cidade e à moradia. Ivan e todo o mandato têm se 
colocado neste lugar de democratizar  discussões que geralmente 
ficavam restritas aos gabinetes, às câmaras técnicas, às 
repartições, aos escritórios. Discussões geralmente protagonizadas 
apenas por técnicos e tomadas de decisão que não tinham o 
crivo da sociedade civil. Acho que  as audiências públicas têm 
trazido algo que, no Estatuto da Cidade, é chamado de gestão 
participativa. Essa gestão participativa, por meio de Ivan, tem se 
tornado possível.” 

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO, HABITAÇÃO, MEDIAÇÃO,  OPOSIÇÃO QUALIFICADA, PLANO DIRETOR)

Simone Figueiredo, ativista cultural, integrante do 
coletivo Virada Cultural do Teatro do Parque: 

“O mandato de Ivan Moraes resolveu fazer uma audiência pública 
alguns dias antes do aniversário do Teatro do Parque — em 2017, 
para questionar e pedir uma posição oficial da Prefeitura do Recife 
em relação à paralisação das obras do Teatro do Parque. Coincide 
neste período, que eu estava junto a alguns artistas e produtores 
fazendo o movimento da Virada Cultural do Teatro do Parque para 
chamar atenção da sociedade civil e do Brasil sobre a importância 
de ter esse cineteatro entregue novamente à população do Recife. 
Foi uma manifestação que contou diretamente com o apoio 
do mandato. Essa audiência pública foi importantíssima para a 
retomada das obras e consequente reabertura do teatro.” 

(VER TAMBÉM: CULTURA, DIÁLOGO, MEDIAÇÃO, TEATRO DO PARQUE)

Elizama Messias, coordenadora pedagógica, 
Escola João Pernambuco: 

“Tivemos o apoio do mandato do Ivan Moraes com a realização 
de uma audiência pública — que ocorreu em 2018. Essa audiência 
pública aconteceu na própria escola. Nós consideramos que foi 
uma audiência pública vitoriosa. [...] A partir dela, uma série de 
melhorias começaram a ocorrer e tiveram como principal motor 
este processo  reivindicatório e também a colaboração e a 
diligência da gestão escolar. Isso fez com que — hoje — a nossa 
escola tenha resolvido uma parte dos problemas de infraestrutura 
— que eram bastante agudos.” 

(VER TAMBÉM: CULTURA, ESCOLA JOÃO PERNAMBUCO, MEDIAÇÃO, OPOSIÇÃO QUALIFICADA)
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#BAILANÇO
Para marcar o final de cada ano, o mandato realiza seu “Bailanço”, 
uma  prestação de contas festiva, na rua, aberta para toda a 
cidade, ocupando o Pátio de São Pedro, com parceiros e parceiras, 
partilhando as ações realizadas. É momento de diálogo, de encontro 
e olho-no-olho da equipe com cada pessoa que participa dessa 
construção política. É também momento de celebração de todo 
o trabalho que se construiu, feito com apoio de muita gente e de 
artistas que doam sua arte para fortalecer a caminhada por um 
Recife com mais voz. 

Avanildo Duque, ativista social, Conselho Político 
do Mandato

“A gente também valorizou muito os Bailanços, a prestação de 
contas que é feita, como uma forma de fazer bacana e que também 
compõe nosso planejamento. Esse acúmulo dos aprendizados e 
dos impactos dos acúmulos nos permite se debruçar em todos 
os relatórios que são apresentados no Bailanços e compreender o 
quanto conseguimos avançar em algumas pautas. Isso é outra coisa 
fantástica”. 

(VER TAMBÉM: CONSELHO POLÍTICO, CULTURA, INOVAÇÃO POLÍTICA, PRESTAÇÃO DE 
CONTAS, TRANSPARÊNCIA)

Aluízio Câmara, museólogo, integrante do Mandato

“A gente foi pensando neste Bailanço e construindo esse formato 
a cada experiência. Cada ano a gente pensava em uma forma 
diferente. Teve um ano em que botamos uma lona de circo, criando 
a história realmente de um espaço para você receber as pessoas. 
Essa lona terminou não funcionando, porque a gente não tinha 
dinheiro suficiente para tudo o que queria. É sempre tudo na 
brodagem, como o mandato não tem recursos livres para executar. 
No último ano (2019), a gente fez o “Som na Rural”, de Roger de 
Renor e Nilton Pereira. Foi muito massa. A escolha do Pátio de São 
Pedro é direcionada. Era um local de abandono da cidade e, por 
isso mesmo, simbólico. O Pátio de São Pedro estava totalmente 
abandonado. A gente queria ocupar esse lugar.  A escolha veio por 
conta disso. Então, tem uma representatividade muito grande —  
espacial, socioespacial —  porque é um lugar de cultura popular.   
A gente, naturalmente, sempre prezou muito pela cultura popular.”  

(VER TAMBÉM: CULTURA, INOVAÇÃO POLÍTICA,  PRESTAÇÃO DE CONTAS, 
TRANSPARÊNCIA)
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O QUE A GENTE QUER 
É UM ESTADO LAICO, 
TRANSPARENTE, 
GARANTIDOR DE DIREITOS 
E RADICALMENTE 
DEMOCRÁTICO. 
E VOCÊ?
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#CABE CAMELÔ NA CONDE
Com as obras de requalificação da Avenida Conde da Boa Vista, o 
mandato apontou uma preocupação: onde iria parar o comércio 
popular de rua? Com o objetivo de planejar a melhor forma de 
organização desse comércio informal, que chega a movimentar 
R$ 4,5 milhões de reais por ano, foi proposta uma pesquisa, 
que resultou em dados que embasaram uma série de oficinas 
e uma audiência pública com participação da Secretaria de 
Controle Urbano. Deu-se início a uma negociação que garantiu 
a permanência, de forma qualificada, de 100 trabalhadoras e 
trabalhadores ambulantes no local. Os resultados da pesquisa 
Trabalhar é um Direito podem ser acessados no nosso site.

Aluizio Câmara, museólogo, integrante do mandato: 

“O mandato fez uma pesquisa porque a gente questionava a 
Secretaria de Controle Urbano para saber quantos ambulantes 
tinham lá. E essa lista era secreta, ninguém parecia ter. Eles nunca 
liberaram isso. A gente se juntou com as pesquisadoras Marília 
Nascimento e Cecília Cuentro, que fizeram um levantamento 
da Avenida Conde da Boa Vista. Fizeram um levantamento 
entendendo quantas pessoas havia, o que elas vendiam, o quanto 
arrecadavam, qual era a ramificação que existia por trás deste 
posto de trabalho, a sustentabilidade de famílias...  Fizemos uma 
pesquisa muito completa com relação a isso. 

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO, MEDIAÇÃO, VALORIZAÇÃO DE SABERES)

Edvaldo Gomes, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores 
do Comércio Informal do Recife 

“Esse Cabe Camelô na Conde da Boa Vista foi uma iniciativa 
do Sintraci junto com Ivan Moraes. Porque quando reformaram 
a Conde da Boa Vista, a gestão Geraldo Julio só ia colocar 30 
camelôs. Ivan entrou na briga junto com o Sintraci, puxou 
audiência pública, abriu negociação. Hoje a Conde da Boa Vista 
está com 100 camelôs nos seus quiosques e mais 160 em todas 
as transversais da avenida. Além de caber camelô na Conde da 
Boa Vista, coube camelô nas transversais. Foi um projeto muito 
bom — com Ivan junto — que projetou a pesquisa. A gente vê que 
foi o único vereador que abraçou a causa dos comerciantes 
informais dentro da cidade do Recife”. 

(VER TAMBÉM: AUDIÊNCIA PÚBLICA, DIÁLOGO, MEDIAÇÃO, VALORIZAÇÃO DE SABERES)
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Clarissa Duarte, professora e pesquisadora, 
Universidade Católica de Pernambuco: 

Sobre desenvolver oficinas, oficinas integradas, escutas  — eu 
posso dizer sem medo: foram inovadoras. Por isso pensamos 
juntos na questão do workshop. O workshop foi muito eficiente, 
muito positivo. [...] Pode-se dizer que a gente uniu pesquisadores 
da Unicap, comerciantes populares do Sintraci, pesquisadores da 
UFPE, pessoas da equipa do mandato. No primeiro workshop, a 
gente convidou a prefeitura para participar com a gente. Neste 
primeiro a prefeitura alegou que não podia, mas em um outro 
workshop, mais adiante, a prefeitura participou. Esse primeiro foi 
dividido em três equipas de trabalho mistas, com todos esses 
atores.Uma das equipas estava focada no desenho urbano — 
que era para saber exatamente se cabe ou não cabe camelô na 
Conde, e quantos. Essa foi justamente a equipa que eu coordenei. 
Uma outra equipa foi focada no design do mobiliário — que seria 
o design do quiosque — para poder trabalhar com os comerciantes 

o que eles precisam. Qual o espaço mínimo,  qual seria o quiosque 
ideal que pudesse atender o máximo de comerciantes, com o 
máximo de tipos de produtos. E um outro grupo [...] foi para 
trabalhar a questão de políticas e colaboração. Exatamente 
com o objetivo de tentar criar uma cartilha com direitos e deveres. 
Buscamos trabalhar essa conscientização do comerciante para 
com a cidade, da cidade para com o comerciante popular e da 
gestão com todos os lados [...]. Esses três grupos foram super 
ricos e, de fato, a gente teve dois dias de uma produção intensa. 
A gente chegou em um resultado riquíssimo, que foi transformado 
em uma apresentação e demonstrado em uma audiência pública 
na câmara para o secretário de mobilidade. Teve uma coisa, por 
trás disso tudo, muito legal, que foi a maneira como a gente 
buscou trabalhar dentro de uma lógica pacífica e conciliadora. 

(VER TAMBÉM: AUDIÊNCIA PÚBLICA, DIÁLOGO, MEDIAÇÃO, VALORIZAÇÃO DE SABERES)
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#COLETIVO DE NEGRITUDE
O Coletivo de Negritude é um espaço de auto-organização das 
pessoas negras do mandato para discutir as demandas desta 
população junto à sociedade civil e encaminhá-las no âmbito do 
legislativo municipal a partir de formações políticas, audiências e 
reuniões públicas, sessões solenes, materiais de comunicação e 
apoio a iniciativas que visem à promoção da igualdade racial e à 
superação do racismo.

João Pedro Simões, Coletivo Afronte, integrante do 
mandato: 

“Antes de mais nada, o Coletivo de Negritude significou 
acolhimento, significou pertencimento e várias coisas incríveis 
que uma pessoa negra pode ter.  A gente se fortaleceu muito. 
Dou graças a todos os santos e entidades religiosas pela formação 
desse Coletivo Negritude.” 

(VER TAMBÉM: DIVERSIDADES, HORIZONTALIDADE)

Yasmim Alves, ativista feminista negra, integrante 
do mandato  

“O Coletivo de Negritude foi instituído enquanto instância 
autônoma e deliberativa. Um espaço organizativo nosso, das 
negras e negros do mandato. Para discutir o nosso lugar — 
internamente do mandato — e as demandas da gente no âmbito 
do Recife. A gente conseguiu encaminhar tanto internamente na 
organização do mandato — o que a gente tava achando, o que a 
gente achava que tinha que melhorar — quanto trazer a demanda 
da população negra do Recife para o âmbito legislativo — 
encaminhar a partir de audiência públicas, formações e tals.” 

(VER TAMBÉM: AUDIÊNCIA PÚBLICA, DIÁLOGO, DIVERSIDADES, MEDIAÇÃO, 
HORIZONTALIDADE)
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#COMUNICAÇÃO
A comunicação é um direito humano e por isso deve ser 
democratizada. Por isso, o mandato atua para a valorização 
das iniciativas comunitárias de comunicação popular e também 
para o fortalecimento da comunicação pública. É com esse 
horizonte que fazemos política no dia a dia com linguagem 
simples e formatos diversos, gerando uma comunicação que 
conversa com a cidade do Recife. Uma comunicação que 
também faz denúncia, mas também propõe e informa. Isso 
seja na internet, nos ônibus, numa visita a um território. O 
mandato se entende como um articulador entre a Câmara 
Municipal e a cidade do Recife, a serviço de todas as pessoas. 

Mayara Santana,  comunicadora e ativista negra, 
integrante  do mandato:

“A comunicação tem esse peso. Outra coisa massa da nossa 
comunicação é a constância dela. Por muitas vezes, a gente 
atuava como se fosse um jornal. As pautas não são só com 
a cara de Ivan, e eu acho isso massa. Eu tive a liberdade de 
fazer vídeo sobre diversas temáticas. Também é um espaço 
de muita liberdade, como o mandato todo. Eu acho que 
eu não tive nenhuma ideia minha que foi barrada. Sempre 
rolou. Esse espaço (da comunicação) é um espaço criativo e 
também um espaço que conduz o que é esse mandato.” 

(VER TAMBÉM: HORIZONTALIDADE, INOVAÇÃO POLÍTICA,)

Edson Fly, ativista social, Coletivo Caranguejo Uçá:

“Quando se trata de comunicação, o mandato é um dos maiores 
incentivadores. Ivan colabora muito, como essa ideia da emenda 
parlamentar que fortaleceu a Frei Caneca FM. É bem diferente de 
tudo que a gente vê.” 

(VER TAMBÉM: ATIVISMO)

Eduardo Amorim, jornalista, integrante 
do Coletivo Intervozes:

“Dentro deste ambiente de desinformação que envolve várias 
questões de manipulação, inclusive as fake news. Acredito 
que é muito importante ter políticos que entendam e que 
tenham história na luta do direito à comunicação, como 
tem Ivanzinho. Ivan Moraes para mim é uma das grandes 
referências nacionais do movimento pela democratização 
da comunicação no Brasil.” 

(VER TAMBÉM: ATIVISMO, DIÁLOGO, VALORIZAÇÃO DE SABERES)
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Ivana Souza, publicitária, Agora é com a gente:

“Eu percebo muito que Ivan — por ser comunicador — já tinha 
naturalmente um entendimento de usar essa ferramenta 
— que é um talento dele — para facilitar o entendimento 
das pessoas com a política. Porque a política institucional, 
inclusive, é feita de palavras, expressões e formas de 
protocolar a conversa de um jeito que ela blinda e afasta as 
pessoas comuns, afasta o cidadão da conversa. Eu acho que 
Ivan — por ser comunicador (antes mesmo de entrar na política 
institucional, mas como ativista) — já tinha essa facilidade de 
dialogar mais abertamente para que todo mundo seja inserido. 
Ou seja, já tinha essa coisa da inclusão no diálogo. 

(VER TAMBÉM: ACESSIBILIDADE, DIÁLOGO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, 

TRANSPARÊNCIA)

Carol Vergolino, Codeputada da Mandata Coletiva das 
Juntas:

“Eu percebo muito que é como se o mandato quisesse trazer 
essa função política da comunicação. Informativa, política. 
Para a gente trazer o verdadeiro sentido da comunicação. É 
quase como um legislativo querendo fazer um pouco do que se 
pode fazer enquanto uma comunicação acessível, mas enquanto 
uma comunicação que seja informativa: para além dos interesses 
políticos partidários ou políticos de uma gestão. Fazer uma 
comunicação educativa e que possa mover mesmo, alterar o 
sistema, colocar as pessoas para pensar. É uma comunicação de 
denúncia, mas ao mesmo tempo é uma comunicação que usa 
um formato de linguagem acessível e alegre. Até com imagens 
mesmo. As imagens são muito coloridas, dinâmicas. 

Eu acho que a gente pode pensar também na parceria com os 
artistas, como um vídeo na Conde da Boa Vista com Cláudio 
Ferrario. Utilizou inclusive uma forma de comunicação que era 
feita lá na TV Viva, quando a gente revolucionou a comunicação 
no Brasil mesmo. Trazer um pouco da história da comunicação 
pública e popular, e também fazer isso em parceria. Eles 
fazem comunicação do mandato, sempre, em parceria com os 
movimentos. Então, por exemplo, tem um vídeo muito lindo sobre 
acessibilidade que é feito com as pessoas.  É super importante. 
Não é uma comunicação que fala “para”, é uma comunicação 
que fala “com”. Que, na verdade, traduz muito o jeito do 
mandato fazer. Que é um mandato que atua em pautas diversas, 
justamente porque é acionado por diversos movimentos. Acho que 
é um pouco disso assim”. 

(VER TAMBÉM: ATIVISMO, CULTURA, DIÁLOGO, INOVAÇÃO POLÍTICA, VALORIZAÇÃO 
DE SABERES)
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#CONSELHO POLÍTICO
Para fazer um mandato coletivo de verdade, é preciso estabelecer 
canais com a sociedade. O conselho político do mandato foi 
‘empossado’ junto a Ivan Moraes, ainda em janeiro de 2017, 
com a finalidade de oferecer ao mandato percepções sobre a 
atuação sob a ótica de quem está de fora do dia-a-dia do trabalho 
legislativo mas que vibra nos mesmos princípios e compartilha 
dos mesmos objetivos. É um espaço de confiança política em que 
são planejadas ações, estratégias e frentes de atuação, avalia-
se o trabalho desenvolvido pela equipa e pelo vereador. O grupo 
é composto por pessoas que atuam em movimentos sociais, na 
academia e em organizações não-governamentais.

Avanildo Duque, ativista social, integrante do conselho 
político do mandato: 

“O conselho político é uma iniciativa muito potente. Porque a 
gente consegue — realmente — reunir um conselho político com 
uma diversidade. Eles me chamaram porque eu sou da Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação. Então, eu estou lá enquanto 
membro e ativista da educação, mas todo mundo sabe que eu 
me meto na questão do feminismo, dos direitos das mulheres, 
na agroecologia, na pauta das pessoas com deficiência. E tem 
espaço para a gente pensar isso nas reuniões do conselho. 
O conselho reflete a mesma dinâmica do planejamento que eu 
vivenciei dentro do mandato. É um ambiente em que as pessoas 
vão com o sentido de contribuir no que tem de melhor. De dar os 
‘feedbacks’ mais necessários, reconhecer o que está sendo feito 
bem feito e referendar.” 

(VER TAMBÉM: DIVERSIDADE, HORIZONTALIDADE, PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Socorro Leite, ativista social, conselho político do mandato:

“As pessoas do mandato, de certa forma, participam empoderadas 
das lutas. Não é assim: eu tô aqui escutando, vou remeter para o 
meu vereador,  depois eu digo como a gente vai fazer... As pessoas 
vão realmente para debater e colocar uma posição. Depois,  eu fui 
convidada a estar lá no conselho. Pude me envolver um pouco mais e 
entender um pouco mais desse processo mais coletivo da construção 
do mandato. [...] No final das contas, tá todo mundo na luta. Em campos 
diferentes, mas também acho muito importante assim. A gente tá para 
contribuir e o mandato tá aberto também para essa contribuição.” 

(VER TAMBÉM: ATIVISMO, DIÁLOGO, FORMAÇÃO, HORIZONTALIDADE, VALORIZAÇÃO DE SABERES)

Alexandre Pires, Centro Sabiá, conselho político do mandato:

“O conselho político não é somente esse espaço da sociedade civil 
apresentar demandas ou questões e desafios para o mandato. Ele 
é também um espaço onde o mandato presta contas, o mandato 
dá retorno. É um espaço de diálogo do mandato com a sociedade 
civil. Então, o mandato, muitas vezes, também desafia as próprias 
organizações. O mandato apresenta questões que são demandadas 
a ele — e quando se tem algum tipo de retorno, de desdobramento 
sobre aquela agenda — o mandato acaba devolvendo para a gente 
essas informações. Então, tem sido um espaço de diálogo muito 
interessante, muito importante, necessário, inovador — do ponto 
de vista de quem ocupa um espaço público e de quem é da sociedade 
civil — no sentido de ter um canal de diálogo com esse agente público 
para apresentar suas demandas e tudo mais. Eu acho que é algo de 
fato muito poderoso, potente e que a gente pode —  certamente em 
um segundo mandato — aperfeiçoar as presenças das organizações. 
Aperfeiçoar o formato de a gente se reunir, de a gente demandar. 
De a gente estar mais presente, inclusive, nas sessões da câmara. 
Acompanhar um pouco mais e melhor esse mandato”. 

(VER TAMBÉM: ATIVISMO, DIÁLOGO, HORIZONTALIDADE, INOVAÇÃO POLÍTICA, 
PRESTAÇÃO DE CONTAS)
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#CULTURA
A Cultura é um dos pilares da Democracia e, no jeito de fazer do 
mandato, é uma prioridade. Além de espaço ativo de escuta e 
diálogo com artistas e pessoas ligadas à produção, da atenção 
com o orçamento público, da observação em relação à execução 
das política públicas e na cobrança em relação a  cachês atrasados 
da prefeitura, o mandato emitiu nota técnica durante a pandemia 
de Covid-19 apresentando a situação das trabalhadoras e 
trabalhadores de cultura e sugerindo providências da gestão para 
um  plano emergencial. O mandato também foi um aliado das 
classes artísticas e de toda a população recifense que quer usufruir 
de cultura e de arte no acompanhamento da reforma do Teatro 
do Parque e no apoio à Escola João Pernambuco, única escola 
municipal voltada ao ensino das artes. 

Mayra Clara, artista e integrante da equipa do mandato: 

“Nosso mandato sempre teve um olhar muito especial, muito 
afetivo, muito cuidadoso com a cultura recifense. Eram os 
exemplos mesmo das reuniões, das audiências, dos encontros, das 
reuniões internas que nós fizemos com alguns grupos, o próprio 
orçamento público. Em 2017, em 2018, em 2019... Em todos os 
anos, nós fizemos reuniões específicas com grupos de cultura. 
Na verdade, fizemos reuniões específicas com vários grupos da 
sociedade civil para falar sobre orçamento público. Mas desde 
2018, existia um grupo – diverso, diferente, mesmo que com 
outras pessoas (o que também é bom) – sobre orçamento público 
para cultura. São mais provas da atenção que a gente tinha 
para esse público, essa sociedade específica, desse grupo social 
específico da sociedade do Recife”.  

(VER TAMBÉM: ESCOLA JOÃO PERNAMBUCO; POPULAÇÃO DE RUA; RÁDIO FREI CANECA; 
TEATRO DO PARQUE).
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#DIÁLOGO
Para o mandato de Ivan Moraes, o diálogo é uma importante 
ferramenta de incidência política, construindo pontes entre 
prefeitura e sociedade civil. A gente acredita que este é um 
dos primeiros passos para se chegar a soluções, proposições e 
conquistas para a cidade. 

Fernando Silva, ativista pelos direitos humanos, 
Centro de Cultura Luiz Freire:

“Eu acho que Ivan consegue dialogar com os diversos segmentos. 
E o desafio maior é fazer uma comunicação que crie essa interação. 
Aquele jeito dele — de se comunicar fácil, de uma maneira lúdica, 
mas séria ou buscando o lúdico com seriedade  — para fazer com 
que a política não seja vista como uma coisa chata. Eu acho que 
isso é muito importante, essa maneira de fazer a comunicação, 
de dialogar. Se eu fosse destacar um ponto, eu acho que isso é 
fundamental, é a prestação de contas nos ônibus. Esse diálogo nos 
ônibus, que é com pessoas que não são nem consideradas muitas 
vezes nessa escuta. Eu acho que é um ponto muito importante na 
forma com que Ivan faz política.” 

(VER TAMBÉM: COMUNICAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Regi Falcão, Coletivo Praça do Cristo

“Quero falar sobre a Praça do Cristo, que é um espaço físico, público 
e de lazer construído a partir de uma ocupação feita pelas pessoas 
que moram no entorno do Canal  Guarulhos em Jardim São Paulo. 
A praça também é um espaço simbólico de resistência que 
marca a luta da comunidade. A obra de requalificação do canal 
foi abandonada há anos.[...] Durante muito tempo, um grupo 

de moradores tentou um diálogo com o prefeito Geraldo Julio. 
Por vias formais — através de requerimento — e informais — com 
a hashtag #RespondeGeraldo em redes sociais. Mas nunca fomos 
atendidos por ele, nem chegamos perto. Um aparente sistema 
de defesa em camadas — formada por secretários, diretores, 
assessores e um monte de gente que cria uma hierarquia infinita 
de reuniões — causou cansaço nas pessoas da comunidade e fez 
com que muitas desistissem de continuar tentando. É um golpe 
fatal na nossa auto-organização comunitária. Em relação ao 
legislativo, buscamos contatar aliados da prefeitura e da oposição, 
pois entendemos a neutralidade desse campo. Em meio a esse 
povo todo, não poderia deixar de destacar a equipa do vereador 
Ivan Moraes, que foi a única que continuou nesta luta junto à 
comunidade. Através deles, conseguimos documentos oficiais, 
conseguimos audiência pública e reuniões e  uma constatação 
cruel: a falta de interesse da gestão em cuidar das enchentes do 
Canal Guarulhos”. 

(VER TAMBÉM: ATIVISMO, FISCALIZAÇÃO, OPOSIÇÃO QUALIFICADA)

Rafaela Clericuzi, advogada e integrante da equipa 
do mandato:

“Uma coisa  que sempre me frustra um pouco  é que o sistema 
legislativo em si  — ele sozinho  — não consegue absolutamente 
nada. A nossa atuação, o nosso trabalho primordial é através 
deste diálogo. De bater porta na prefeitura, de insistir, de ficar 
cobrando para que a gente consiga de fato aquilo que a gente fez 
legislativamente — de alguma forma  —  ser efetivado.” 

(VER TAMBÉM: MEDIAÇÃO, LEGISLATIVO)

42 43



44 45

#DIREITOS HUMANOS
A luta por direitos humanos, em sua universalidade, 
interdependência e indivisibilidade, é uma das bases do mandato. 
Afinal, a própria trajetória de Ivan Moraes parte daí, como ativista 
dos direitos humanos e, em especial, do direito à comunicação. 
Entendemos que o Estado brasileiro deve ser laico, garantidor de 
direitos e transparente. Assim, é preciso compreender o papel do 
legislador como o de alguém que legisla para todas as pessoas, sem 
distinção, e compreender os direitos humanos como alicerces para a 
Democracia. 

Fernando Silva, ativista pelos direitos humanos, 
Centro de Cultura Luiz Freire, integrante do conselho 
político do mandato:

“É um mandato que busca construir de um ponto de vista 
democrático e popular — sem ser sectário. Eu acho que o conteúdo 
busca a afirmação da democracia para além da eleição. Porque 
a gente reduz, muitas vezes, a democracia no Brasil ao processo 
eleitoral a cada dois anos. Ivan busca fazer deste mandato a 
afirmação da democracia, que é participação, que é controle, 
que é ouvir. Isso dá trabalho, mas é necessário fazer deste jeito. 
Eu acho que ele busca valorizar essa questão da democracia e 
qualificá-la. Então, ele qualifica a democracia para além da escolha 
do seu mandato. É com a participação da comunidade, das pessoas 
na construção, no diálogo. Eu acho que ele qualifica o que são 
os direitos humanos. E direitos humanos têm que partir das 

pessoas. É do negro, é da negra, é da população LGBTQI+, é da 
pessoa que precisa do direito à cidade, é da pessoa que quer andar 
de bicicleta. Não é andar de bicicleta no final de semana e no feriado 
— que é importante para o seu lazer, para sua saúde — é que as 
pessoas possam trabalhar de bicicleta, que as pessoas possam 
estudar de bicicleta. Isso pode parecer simples, mas em uma cidade 
— que nem Recife — em que o espaço urbano, espaço público foi 
construído para o carro, eu acho que isso precisa ser valorizado. 
Eu acho que Ivan combina esses dois olhares de qualificar a 
democracia e qualificar os direitos humanos. Para a gente não 
ficar restringindo a democracia à eleição, é preciso ir além. E 
aliar a democracia com os direitos humanos para afirmar as 
diversidades humanas”. 

(VER TAMBÉM: ATIVISMO, DIÁLOGO, DIVERSIDADE)

Ciani Neves, jurista negra, integrante do conselho político 
do mandato:

“A gente precisa saber que quem legisla, legisla para nós. Essa 
pessoa quando tem a função de legislar, ela precisa conhecer 
exatamente o que incide sobre a vida da população negra também e 
assumir o compromisso de enfrentar o racismo cotidianamente. 
Essa, para mim, é uma característica bastante significativa do 
mandato de Ivan Moraes.” 

(VER TAMBÉM: LEGISLATIVO)
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Alexandre Pires, Centro Sabiá, integrante do conselho 
político do mandato:

“Eu acho que o mandato de Ivan é algo extremamente importante, 
porque quebra com essa lógica de um mandato personalizado, 
e constrói toda uma lógica de um mandato coletivo, de um 
mandato onde se escuta os diversos segmentos.  Esse é outro 
aspecto que quero destacar. A diversidade de pautas, de sujeitos 
políticos, organizações e movimentos presentes no conselho, 
por exemplo. Ou seja, você tem pessoas da área urbana, da 
pesca artesanal, da população LGBTQI+, da população com 
deficiência, do campo da agricultura urbana, dos direitos das 
mulheres, da juventude, da mobilidade social, da população 
soropositiva. Ou seja, um conselho construído com uma 
diversidade de questões e de sujeitos — na verdade — que estão 
militando em pautas — que são pautas muito importantes. Pautas 
que, muitas vezes, estão esquecidas pela gestão pública, como 
a legalização da maconha. Ou que, muitas vezes, os vereadores 
e vereadoras só se lembram no momento do processo eleitoral. 
Um espaço de diversidade, de agendas políticas e públicas que 
interessam à sociedade. Um espaço de escuta, de acolhimento 
e de debates”. 

(VER TAMBÉM: ATIVISMO, ANTIPROIBICIONISMO, CONSELHO POLÍTICO, DIVERSIDADES) 

Wladimir Reis, ONG GTP+, integrante do conselho 
político do mandato:

“Nesta trajetória, neste mandato de Ivan, ele apoiou muito a luta 
contra a Aids. Você veja, a cidade do Recife é a cidade que tem um 
indicador — enquanto as capitais da região Nordeste — a maior 
incidência de HIV. A população sabe disso? Não sabe. É uma 
das maiores mortalidades da Região Nordeste. Ele proporcionou 
minimizar esse problema. Dando visibilidade, proporcionando o 
apoio a lutas, como o apoio dele para o CTA - Centro de Testagem 
Anônima, que fica ali da Boa Vista. E ele é um vereador isolado 
nessas lutas, porque o preconceito diz que quem tem HIV é quem 
é promíscuo, prostitutas, pessoas trans, homens que fazem sexo 
com homens. As pessoas não querem apoiar essas pautas”. 

(VER TAMBÉM: ATIVISMO, DIVERSIDADES)
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#DIVERSIDADES 
O respeito às diversidades é um dos princípios do mandato. Isso 
é tão levado a sério que está presente tanto no planejamento 
da composição da equipa - buscando paridade de gênero e raça 
- quanto no apoio às lutas identitárias (mas não só elas) dos 
movimentos do Recife. Foi no início do mandato que Robeyoncé 
Lima, hoje co-deputada estadual com as Juntas, então assessora, 
teve seu nome social reconhecido pela Câmara, de forma 
pioneira. Também foram criadas publicações como a Cartilha de 
Saúde Lésbica, Miniguia Sobre Respeito à Diversidade (um viva à 
visibilidade trans) e cartilhas NeGRITO. (você pode acessar esses e 
outros materiais em nosso site).

Robeyoncé Lima, Codeputada da Mandata Coletiva das 
Juntas, integrante da equipa do mandato até maio de 2017

“Com muita luta a gente conseguiu o nome social. A gente fez 
história no Estado à frente desta luta pelo reconhecimento 
do nome, da identidade, que é uma dificuldade, principalmente,  
para nós, pessoas trans. Lá no gabinete de Ivan Moraes teve esse 
protagonismo. Se for elencar, escolher um momento dentro do 
mandato de Ivan que foi fundamental em termos de recordação de 
militância, que teve resultado positivo, eu elencaria esse.” 

(VER TAMBÉM: ATIVISMO)

João Pedro Simões, integrante da equipa do mandato e 
do Coletivo Afronte: 

“A gente fiscaliza o Centro LGBT que existe no centro do 
Recife.  E ainda é preciso trabalhar mais com organizações 
LGBT. O coletivo Favela LGBT, a gente entrou em contato, a 
gente teve interação, a gente fez uma troca; mas o momento 
político foi meio conturbado. Mas é uma coisa que a gente precisa 
fazer e vai ser muito importante a gente pautar a população 
LGBT com muitas questões. De fortalecimento da saúde LGBT, 
fortalecimento de políticas públicas para população LGBT em 
relação à segurança, relação à profissionalização de pessoas 
LGBTs — em especial pessoas trans”. 

(VER TAMBÉM: ATIVISMO, FISCALIZAÇÃO, ORÇAMENTO PÚBLICO)

Maria Helena Villachan, ativista feminista e integrante 
da equipa do mandato até junho 2020: 

“Essa história da paridade de gênero já era um dado e de paridade 
de raça — algo próximo a isso — a gente almejava. Pensou-se nos 
perfis de composição do gabinete também em função disso”. 

(VER TAMBÉM: HORIZONTALIDADE, SETORIAL DE MULHERES)

Yasmim Alves, ativista feminista e integrante da equipa 
do mandato: 

“O mandato desde o ínicio tem paridade de gênero. Ele só não 
tinha paridade étnico-racial. Isso foi um dos questionamentos 
que eu levantei há muito tempo, e por muito tempo, dentro do 
mandato. Até chegar em como o mandato está hoje”. 

(VER TAMBÉM: COLETIVO DE NEGRITUDE, HORIZONTALIDADE, SETORIAL DE MULHERES)
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Mayra Clara, artista e integrante da equipa do mandato:

“Boa parte (cerca de 30%) do nosso mandato é composto por 
pessoas LGBTs. Sejam elas gays, bissexuais, lésbicas. Sempre 
foi uma pauta muito nossa também. A gente chegou a fazer 
uma reunião pública no Plenarinho, neste caráter da pauta LGBT. 
Foi muito importante.  A gente tem uma foto linda dentro da 
Câmara com a bandeira LGBT. Foi um momento bem bonito. No 
orçamento público, a gente sempre colocava a importância de 
ter esse grupo social destacado nas áreas dos direitos humanos. 
Porque existem pessoas na Câmara que pedem a retirada deste 
grupo no orçamento. A gente faz um mandato que sempre bateu 
o pé para se ter esse carinho para o grupo LGBT. A gente acabou, 
de maneira estratégica, chamando essas pessoas, esses grupos e 
essa pauta para perto. Teve aquela história do Conselho LGBT que 
não saiu... Muitas questões que foram difíceis para a gente lidar 
dentro da Câmara, mas apesar dos pesares, a gente consegue ser 
um mandato que não tinha como a sociedade LGBT não perceber 
que nós éramos um mandato que também ouvia, dialogava e 
estava junto com esta pauta. Sempre negritando isso, na verdade, 
sempre colorimos isso,  que é uma pauta muito do mandato”. 

(VER TAMBÉM: AUDIÊNCIA PÚBLICA, ATIVISMO, ORÇAMENTO PÚBLICO)

Germana Accioly, chefe de gabinete das Juntas, 
integrou o mandato até 2018:

“A gente foi criando uma nova relação dentro da câmara. Com 
outras ideias, com outras formas. Nossos corpos eram outros 
também. O meu não, o meu é um corpo muito comum na política  
— que é uma mulher branca, de olhos verdes, classe média. Eu sou 
muito a cara da política, eu sou muito as pessoas que ocupam essa 
área, esse lugar. Mas nós — como coletivo  — fomos ocupando e 
imprimindo outra rotina, outra agenda — vamos dizer assim  — 
na câmara. A gente foi criando dentro do mandato algumas coisas 
como aula de Libras para todo mundo. A gente criou o Setorial de 
Mulheres.[...] Foi fundado o Coletivo de Negritude.”  

(VER TAMBÉM: COLETIVO DE NEGRITUDE, SETORIAL DE MULHERES)
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É PRECISO 
QUE TODO MUNDO 
PARTICIPE DA POLÍTICA 
INSTITUCIONAL 
UM POUQUINHO QUE SEJA, 
QUE É PRA NINGUÉM 
TER QUE FAZER ISSO 
A VIDA INTEIRA
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#ESCOLA JOÃO PERNAMBUCO
A Escola Municipal de Artes João Pernambuco é a única escola 
municipal inteiramente dedicada ao ensino de linguagens artísticas 
Um espaço especial na nossa cidade que precisava de um olhar mais 
carinhoso. Nosso mandato foi convidado a fortalecer esta iniciativa 
a partir de um processo que envolveu toda a comunidade escolar, 
numa experiência em que o legislativo vai à escola e contribui para 
ampliar debates e avançar. 

Elizama Messias, professora, coordenadora pedagógica, 
Escola João Pernambuco

“A parceria com o mandato do vereador Ivan Moraes, em relação 
às lutas da nossa escola, deu-se muito em função da procura por 
ele através do conselho escolar. Integrantes do conselho escolar do 
segmento estudantil e também docente — como a minha pessoa 
— viram a possibilidade de procurar o mandato para colaborar no 
processo de reivindicação por melhorias. Na ocasião, a escola estava 
passando por diversos problemas de infraestrutura. Já haviam sido 
feitos à Prefeitura do Recife diversos requerimentos pelo gestor da 
escola. Um dos problemas era o telhado do teatro e de algumas salas 
de aula, que estavam completamente sem condições de uso. Outro 
problema foi a queda de parte do muro da escola que faz a divisão 
com o terreno vizinho. E também, uma série de outras coisas, como 
uma manutenção periódica de pintura, bebedouros que estavam 
faltando. Então, a mobilização se deu por iniciativa do Conselho 
Escolar. Uma das coisas feitas na época foi participar da votação da 
Lei Orçamentária do município. Nós fomos em caravana. Uma outra 
ação foi elaborar emendas à Lei Orçamentária do Município. Para 
que essa emendas pudessem contemplar escolas como a nossa, em 
questões como acessibilidade, infraestrutura. Para que essa emendas 
fossem elaboradas foram realizadas duas oficinas com integrantes 
da comunidade estudantil e também do conselho escolar. Além disso, 

o conselho escolar elaborou uma carta reivindicatória, juntamente 
com um abaixo-assinado, que entregou em diversos órgãos, como 
Ministério Público e Câmara de Vereadores”.  

(VER TAMBÉM: AUDIÊNCIA PÚBLICA, CULTURA, FORMAÇÃO, LEGISLATIVO, ORÇAMENTO PÚBLICO).

Mayra Clara, artista e integrante do mandato:

“Uma dos encaminhamentos dessa audiência (pública) foi relacionado 
a essa problemática — que ainda existe na escola — da questão 
de gênero e diversidade sexual. Porque é uma escola que atende 
crianças e jovens. Crianças na parte da manhã e pessoas jovens 
adultas na parte da tarde e noite. Tem aquela questão clássica — 
que um dia a gente espera superar — que é a questão do banheiro. 
Não existe banheiro separado para criança. Vários pais e mães 
reclamavam porque não tinha um espaço separado para as crianças. 
Porque na escola tem muitas pessoas trans, muitas pessoas gays, 
LGBTs. Isso foi uma preocupação também. Isso foi colocado na 
audiência, mas não foi colocado de uma forma pejorativa, muito 
pelo contrário. Foi colocado que a gente precisa de uma parceria na 
escola que possa fortalecer essa comunicação, nesse entendimento 
do respeito nas questões de gênero e diversidade sexual. A gente 
se colocou para ser essa parceria também nessa parte de oficina 
que falasse da diversidade sexual, das questões de gênero e 
da importância deste respeito dos lugares de fala, das pessoas. 
Em 2019,  a gente fez uma parceria com o grupo Leões do Norte 
e fizemos essa oficina. Foi muito bacana. Teve uma participação 
ampla, a sala estava cheia, muitas pessoas participando, muitas 
pessoas ativas.” 

(VER TAMBÉM: AUDIÊNCIA PÚBLICA, CULTURA, DIVERSIDADES, FORMAÇÃO).
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#FISCALIZAÇÃO
Fiscalizar é tarefa básica de qualquer mandato legislativo. No nosso 
mandato, esse dever é levado a sério e executado sempre em 
parceria com grupos da sociedade civil. Para ficar de olho no que a 
prefeitura faz ou deixa de fazer (ou “como” faz ou deixa de fazer), 
muitas vezes a gente inova a partir da criação de metodologias e 
ferramentas que não só facilitam a vida das pessoas que atuam no 
mandato, mas de toda a sociedade.

Luana Varejão, ativista do direito à cidade, integrante 
do mandato:

“A ideia da blitz surgiu muito na perspectiva de aproveitar o poder 
comunicador de Ivan. Aproveitar o Ivan comunicador. Aqueles 
programas que a gente tem da TV, que vai um jornalista lá e 
assinalar no calendário até quando aquilo devera está pronto. A blitz 
entrou como uma ferramenta nossa nesse campo da fiscalização.  
A gente fica até na dúvida, quando vamos fazer um relatório, se a 
gente coloca a blitz em fiscalização ou em comunicação. Ela entrou 
como uma ferramenta neste lugar da fiscalização — que tinha 
como objetivo mostrar algum problema. Enfim, fazer denúncias de 
problemas, denúncias de questões. Na maioria das vezes, questões 
do campo material. Seja a blitz das calçadas, as obras das calçadas 
em relação a acessibilidade, a blitz do Teatro do Parque. Teve outra 
em relação às creches — que acho que foi no primeiro ano — que 
foi bastante divulgada entre a galera que trabalha nas creches.  Elas 
tinham esse objetivo de fiscalização, reverberar e fazer uma 
denúncia. Normalmente essas estratégias eram pensadas numa 
reunião de operativo que a gente tinha e que a gente tentava criar 
um fluxo”. 

(VER TAMBÉM: COMUNICAÇÃO, INOVAÇÃO POLÍTICA).

André Araripe,  arquiteto e urbanista, integrante do 
mandato:

“O mandato vem construindo esse perfil de fiscal do orçamento 
público, ocupando este lugar. A gente fez isso, montou um banco 
de dados da movimentação orçamentária e financeira da prefeitura. 
A gente criou uma base de dados própria —  que fosse mais 
inteligível para a gente, que a gente pudesse identificar da onde 
a gente pode tirar dinheiro, onde a gente pode botar dinheiro 
(respeitando as regras orçamentárias todas). A gente criou essa 
ferramenta que é um orçamento e que a gente pode ‘brincar’ 
com ele. O mandato pode, com segurança, sugerir colocar R$ 10 
milhões na alimentação e dizer que pode tirar esses R$ 10 milhões 
da publicidade ou de tal lugar. Nós fomos avançando, só que a 
crise da pandemia gerou toda uma movimentação orçamentária na 
prefeitura. Então a gente iniciou um trabalho de levantamento e 
análise de dados dos gastos com a Covid-19. Isso foi evoluindo no 
meio do processo —  porque era só um trabalho de investigação. A 
gente buscava no Portal da Transparência da Prefeitura e não tinha. 
Fizemos a primeira crítica, a prefeitura fez os ajustes que a gente 
criticou. Colocamos no Tribunal de Contas, representamos o Ministério 
Público no Tribunal de Contas. A prefeitura mexeu, alterou, mas ainda 
era muito ruim, com pouca acessibilidade”. 

(VER TAMBÉM: INOVAÇÃO POLÍTICA, ORÇAMENTO PÚBLICO, SITES ESPECIAIS, RECIFE 
ARRETADO, TRANSPARÊNCIA)
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#FORMAÇÃO
Não basta fazer direito, tem que querer fazer cada vez melhor. 
Não basta saber fazer, tem que passar o conhecimento adiante. 
“Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas” é mantra no 
mandato que preza pela busca da qualificação dos dados, pelo 
embasamento das pesquisas e pela formação continuada de quem 
o integra. É um processo constante de aprender e construir sempre 
de mãos dadas com a sociedade.

Rafaela Clericuzi, advogada e integrante do mandato:

“ A pesquisa — para qualquer coisa que a gente faça — é diária. 
Se são temas mais específicos, como por exemplo, eu estou com um 
tema de educação, eu não costumo opinar sobre nada de educação 
sem antes falar com as pessoas que trabalham com educação.”  

(VER TAMBÉM: HORIZONTALIDADE, VALORIZAÇÃO DE SABERES)

Michel Platini, especialista em acessibilidade 
e integrante do mandato:

“Ser criativo é uma coisa que a gente aprendeu bastante nesses quatro 
anos. Eu, particularmente, dialogando com outras pautas; eu me senti 
muito contemplado. Eu venho da pauta da pessoa com deficiência, 
da juventude, mas encontrei várias outras lutas — LGBTQI+,  a luta 
das mulheres, a luta do povo negro. Enfim, foi nestes quatro anos 
também, que eu me percebi além de pessoa com deficiência, uma 
pessoa negra  — por me aprofundar um pouco mais na pauta da 
negritude. Esses quatro anos foram riquíssimos, sabe? Inclusive, 
na troca de experiência com toda a equipa. Seja nas pautas mais de 
identidade, seja nas pautas técnicas  — como na comunicação.”  

(VER TAMBÉM: ACESSIBILIDADE, COMUNICAÇÃO, DIÁLOGO, DIVERSIDADES)

Ciani Neves, jurista negra, conselho político do mandato:

“Neste processo, também se decidiu que a equipa deveria receber 
formação, deveria fazer formação que tivesse como elemento 
primordial as práticas de enfrentamento ao racismo. Eu pude ter 
a oportunidade de vivenciar essa experiência com eles, de conduzir 
essa oficina junto à equipa, que nós produzimos diversas coisas 
e conseguimos identificar — entre eles —  os diversos momentos 
e as diversas situações em que você pode estar contribuindo ou 
reproduzindo as práticas racistas. E de como era necessário que 
este tipo de percepção fosse o tempo inteiro estimulado para que 
essas práticas não fossem reproduzidas e colocassem em risco a 
segurança das pessoas negras. Eu posso dizer, naquele momento, 
de uma percepção muito honesta das pessoas que integravam a 
equipa e do desconforto de muitas delas —  de ser identificado em 
diversas situações de práticas de racismo —  e terem se colocado 
a partir deste lugar de forma honesta. Houve um compromisso 
do mandato — tanto por parte do vereador Ivan Moraes, quanto 
de sua equipa — de, a partir de então, fortalecer o Coletivo de 
Negritude do mandato. Também de inserir práticas efetivas dentro 
do mandato que pudessem de alguma forma, incidir diretamente 
na não-permanência do racismo. Então houve o acompanhamento 
da aprovação da lei municipal que trata do genocídio da juventude 
negra. Houve o acompanhamento aos grupos culturais na 
comunidade, aos grupos populares na comunidade. Que é uma 
ação do mandato, mas que essa ação pode ser encorpada com 
uma leitura antirracista mais aprofundada a partir deste 
momento —  que eles e elas passam a participar destas formações 
sobre raça”. 

(VER TAMBÉM: COLETIVO DE NEGRITUDE, DIVERSIDADES, HORIZONTALIDADE)
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#HABITAÇÃO
Fiscalizar políticas públicas, contribuir com pesquisas na área, 
dialogar com a sociedade em defesa da moradia digna e atuar na 
mediação com o poder público para evitar despejos são algumas 
das contribuições do mandato para a pauta da Habitação. A moradia 
é um direito de todo mundo!

Yasmim Alves, ativista feminista, integrante do mandato:

“A gente fez uma pesquisa nas palafitas no Bode, de quem mora 
nas palafitas do Bode. Porque chega a prefeitura, sempre dizendo 
que vai fazer um cadastro, eles enumeram as casa das pessoas  —  
porque a palafita é a casa das pessoas —  e nunca mais voltam 
para dizer o que é aquele número, o que é que vai acontecer com 
essas pessoas. Fica marcado, isso é muito sério. Chega me arrepio.  
No lugar disso, a gente, junto com a galera das palafitas, queria 
colocar um adesivo, alguma coisa que dissesse assim: “Aqui é 
uma moradia, mas queremos casa”.  

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO, VALORIZAÇÃO DE SABERES)

Sarah Marques, ativista popular e educadora social, 
Caranguejo Tabaiares Resiste:  

“A gente fez um trabalho muito forte no ‘Revoga o Decreto, 
Prefeito!’ e na garantia da nossa luta pelo terreno, pelo 
habitacional aqui. Ivan teve um papel muito forte nisso. Porque 
foi o vereador que conseguiu fazer uma discussão junto com a 
comunidade. Vir aqui, vir em alguns cine-debates, mostrar que 
tava junto, dar o apoio do  gabinete, o apoio técnico do gabinete. 
Isso é muito importante, porque a gente mostra… A gente forma 

outras pessoas, mostrando que os  vereadores devem estar aí para 
isso mesmo. Para deixar o gabinete à nossa disposição”. 

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO, MEDIAÇÃO, VALORIZAÇÃO DE SABERES)

Rud Rafael, MTST, conselho político do mandato

“Eu acho que isso vem do processo, por exemplo para a gente, da 
Ocupação Carolina de Jesus, mas também em relação à Ocupação 
Marielle Franco — que a gente fez no ano seguinte. Por exemplo, 
Ivan conseguiu aprovar um requerimento — por unanimidade 
— que recomendava a desapropriação do prédio, do Edifício Sul 
América. Isso foi uma conquista muito expressiva pra gente. 
No ano passado, em 2019, teve o trabalho com as palafitas. 
Trazer esse tema da habitação, inclusive, perpassava todas as 
candidaturas — da direita  à esquerda. Todo mundo falava da 
questão da moradia. Acho que a questão da pandemia também 
— de alguma forma — reforçou a importância deste debate. Fica 
em casa, mas cadê a casa? Às vezes, tenho casa, mas não tenho 
condição de fazer o isolamento. Ter pautado isso como uma 
prioridade e de uma forma muito efetiva foi uma das principais 
marcas do mandato de Ivan. Acho que o compromisso com o 
direito à cidade e da reforma urbana como um todo. Acho que 
de colocar sujeitos urbanos invisibilizados ou estigmatizados no 
centro dos debates de um modelo de cidade. Eu acho que o Recife 
Arretado é a versão mais bem acabada disso. Mas também como, 
por exemplo, moradores e moradoras de ocupação foram foco 
do mandato, ao mesmo tempo que os ambulantes, os territórios 
pesqueiros”. 

(VER TAMBÉM: DIREITOS HUMANOS, DIVERSIDADES, MEDIAÇÃO, RECIFE ARRETADO, 
VALORIZAÇÃO DE SABERES)
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#HORIZONTALIDADE
Com horizontalidade e de mãos dadas com os movimentos sociais. 
É assim que o mandato atua, com escuta ativa e valorizando os 
acúmulos e os saberes de quem chega junto pra construir, seja a 
própria equipa, seja a sociedade civil. É isso que faz sentido para 
um mandato que se entende coletivo. 

Germana Accioly, chefa de gabinete das Juntas, 
integrou o mandato até dezembro de 2018: 

Quando eu entrei no mandato de Ivan, foi muito interessante, 
porque eu fui impulsionada a pensar mais nessa coisa do coletivo 
para montar equipa, para gerenciar. A gente brincava muito que 
a grande ideia era que não se precisasse de uma chefia de 
gabinete. Eu fui trabalhando para que a chefia de gabinete não 
existisse. Eu sendo chefa de gabinete. Até que ao cabo de dois 
anos, as coordenações estavam muito organizadas e eu saí do 
mandato para participar do início da mandata das Juntas”. 

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO, INOVAÇÃO POLÍTICA)

Aluizio Câmara, museólogo e integrante do mandato:

“A horizontalidade do mandato é fundamental neste sentido. É uma 
das coisas mais impressionantes que eu já vivi. Porque ela não passa 
única e exclusivamente pela assessoria direta, ela passa pelo mandato 
inteiro. Então, para cada pessoa, representante de cada pauta, a 
palavra tem o mesmo peso. É tudo consensuado mesmo. Aí vem 
o conselho político. Qualquer coisa, se aperta — no conselho político 
— a gente está sempre se reunindo e colocando para esse grupo as 
emergências do momento. O conselho é decisivo naquilo que a gente 
vai dizer, vai fazer. Essa horizontalidade, eu acho uma coisa fantástica”. 

(VER TAMBÉM: ASSESSORIA DIRETA, CONSELHO POLÍTICO)

Luana Varejão, ativista do direito à cidade e integrante 
do mandato:

“Ivan sempre é muito incisivo nessa questão de apresentar 
algum de nós — que estiver participando de uma reunião junto 
com ele — como sendo ele mesmo. A gente não tem poder de 
voto, mas essa dinâmica passou a ser tão forte dele  dentro da 
câmara que os vereadores nem questionam mais. Quando Ivan 
precisa sair e fala “deixo Luana aqui e, o que ela falar, está dito”; 
os vereadores nem questionam mais o nosso lugar ali. De certa 
maneira, eles deixam com muita liberdade a gente se posicionar. 
A gente percebeu que nestes quatro anos passou-se a modificar 
um pouco desta cultura da participação de assessores nas 
reuniões. Tanto de a gente sempre sentar na mesa com os 
vereadores, quanto de a gente puxar a palavra. Ivan passa muito 
a palavra para a gente. Referenciando a gente como as pessoas 
que teriam mais conhecimento de determinado assunto.” 

(VER TAMBÉM: INOVAÇÃO POLÍTICA, VALORIZAÇÃO DE SABERES)

Rafaela Clericuzi, advogada e integrante do mandato:

“Ivan sempre deu muita liberdade para a gente atuar enquanto 
legislativo. Ele confia muito no nosso diagnóstico, no nosso 
parecer na atuação na Comissão de Direitos Humanos, por 
exemplo. A gente faz os pareceres  — e se não for um parecer 
polêmico; se for alguma coisa mais simples, Ivan super concorda 
de pronto. A gente tem muita liberdade para discutir, discordar. 
Para dizer ‘Não, Ivan. A gente não acha que deveria ser assim ou 
assado’. Com temas polêmicos, a gente sempre dialoga com as 
pessoas de fora  — de algum movimento, de alguma ONG, alguém 
que seja mais especializado nos temas. Infelizmente, a gente não 

pode representar oficialmente, porque é a cara de Ivan que está 
lá. Mas o trabalho por trás é muito um diálogo. Se ele discordar, 
é sempre uma discordância fundamentada. Mas em geral, ele 
segue muito o que a gente define”. 

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO, DIREITOS HUMANOS,  LEGISLATIVO)

André Araripe,  arquiteto e urbanista, integrante do 
mandato:

“O mandato tem muito deste sentimento de horizontalidade. As 
próprias pautas do mandato são reflexos das pautas com as quais 
as pessoas que ocupam esses lugares no mandato já dialogavam. 
Então, elas trazem para o mandato, reforçam, potencializam. 
Ivan, claro, tem uma grande bagagem, ele acumulou muita 
coisa, mas ele tem pessoas na equipa que são de vários campos. 
Cada uma em um lugar diferente… A gente vai, constrói pauta. 
Orçamento público é assim, cultura é assim… Como, por 
exemplo, as questões da negritude, a questão das mulheres. Os 
posicionamentos são dos coletivos de mulheres, do Coletivo 
de Negritude, do Setorial de Mulheres. Só o corpo dele pode 
estar lá no plenário. Então, ele lê um material do Coletivo, ele lê 
um material do Setorial. Mas em outros espaços em que qualquer 
outra pessoa do mandato pode se expressar, fazer fala pública, a 
gente sempre teve isso como um princípio. Naturalmente, com 
o passar do tempo, as pessoas vão amadurecendo mais, quem 
tinha menos familiaridade com fala pública, com arena pública, 
vai ficando mais à vontade para fazer isso”. 

(VER TAMBÉM: COLETIVO DE NEGRITUDE, CULTURA, FORMAÇÃO, ORÇAMENTO PÚBLICO, 
SETORIAL DE MULHERES)
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#INOVAÇÃO POLÍTICA
Nosso modo de fazer é diferente. Desde o planejamento interno 
—  que bebe na fonte das metodologias aprendidas junto às 
organizações sociais —, até a realização de audiências públicas nas 
comunidades, passando por pesquisas amplas que resultam em 
documentos como o Recife Arretado: a gente reinventa o jeito de 
fazer política.

Avanildo Duque, ativista social, conselho político do 
mandato:

“O planejamento em que eu pude coordenar, particularmente, foi 
um aprendizado muito importante para mim, porque eu nunca 
tinha feito um planejamento para um mandato. Eu acho que 
poucos mandatos fazem um planejamento como o que Ivan fez. 
Tanto planejamento estratégico, como planejamento anual.” 

(VER TAMBÉM: FORMAÇÃO, HORIZONTALIDADE)

Ciani Neves, jurista negra, conselho político do mandato:

“O mandato de Ivan traz uma renovação no formato do 
legislativo municipal. É uma experiência muito significativa 
para a história do legislativo municipal do Brasil.  Ele propõe um 
mandato participativo, amparado em um conselho político que as 

deliberações são pensadas conjuntamente e são articuladas entre 
as diversas representações de uma sociedade civil —  sempre em 
uma perspectiva de ater o que é de maior interesse da sociedade.  
Neste campo, há um elemento extremamente significativo, no 
âmbito do mandato, que é o apreço de toda a equipa com o 
aprendizado de todas aquelas questões que são apresentadas 
como cruciais, como estruturais da sociedade brasileira e a busca 
por encontrar caminhos e alternativas para aquilo que é colocado 
como hegemônico, tradicional ou que legitima as  opressões.” 

(VER TAMBÉM: CONSELHO POLÍTICO, FORMAÇÃO, HORIZONTALIDADE, LEGISLATIVO)

Rud Rafael, ativista, Movimento dos Trabalhadores 
Sem Teto (MTST):

“Eu acho que o mandato acabou sendo um grande laboratório 
dessa experiência de inovação política e, ao mesmo tempo, 
de uma incidência concreta. Isso são coisas que precisam ser 
destacadas. Além de ter um espaço muito oxigenado, que 
foi o espaço do conselho político, que eu acho que foi de onde 
fervilhavam um conjunto de iniciativas das quais a gente está 
conversando aqui, como o próprio Recife Arretado. Um mandato 
que teve a capacidade de propor um modelo de cidade que 
serviu de referência para um programa de governo.” 

(VER TAMBÉM: CONSELHO POLÍTICO, RECIFE ARRETADO)
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#LEGISLATIVO
O nosso método de fazer leis é a partir das demandas da 
sociedade, construindo junto. Aliás, a nossa ação legislativa 
vai muito além das decisões do vereador ou das pessoas que 
compõem o mandato. Praticamente toda a nossa produção de 
leis e requerimentos tem origem nos movimentos sociais e nas 
organizações que protagonizam a luta por direitos na nossa cidade.

Renato Feitosa, cientista social e ativista pelo direito 
à comunicação:

“Essa questão dos gastos do Estado com publicidade institucional 
já é uma coisa que a gente discutia faz tempo. É uma pauta muito 
discutida no ativismo pelo direito à comunicação. Principalmente, 
quando a gente vai apontar as vias de financiamento de uma 
comunicação efetivamente pública. Uma das grandes desculpas 
que os governos dão para o não investimento em veículos 
públicos de comunicação é justamente a falta de orçamento. 
Tentam contrapor comunicação com saúde, educação, com outros 
direitos humanos também. A gente estudou a lei do Distrito Federal 
e baseando-se também nas nossas experiências, a gente começou 
a elaborar o que seria o ideal de uma lei que radicalizaria a 
transparência dos gastos com publicidade da Prefeitura do Recife. 
Nessa questão, foi um processo bem enriquecedor. A gente 
ousou também. Porque, além de a gente fazer essa questão de 
trazer para o texto do projeto que foi o primeiro ou o segundo 
do mandato a ser proposto... A gente ousou no sentido em que 
a gente colocou – além da divulgação dos gastos da prefeitura 
com as subcontratadas, querendo essa destinação final detalhada 
– que cada peça publicitária da prefeitura tivesse tipo um aviso 
institucional, dizendo o quanto foi gasto.” 

(VER TAMBÉM: COMUNICAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, SITES ESPECIAIS, TRANSPARÊNCIA)

Paulo Rogério Nascimento, assessoria especial legislativa, 
Câmara dos Vereadores:

“Foi uma grata satisfação a eleição do vereador em 2016. Porque 
nós tivemos um parlamentar comprometido com as causas sociais. 
Nós tivemos um parlamentar que dialoga com todos os vereadores 
[...] que é amigo dos servidores. Com relação ao departamento 
legislativo, o vereador Ivan Moraes me deixa muito tranquilo. 
Porque ele segue à risca tudo que determina o regimento 
interno da nossa casa. Na elaboração de proposições legislativas, 
ele consulta o nosso departamento através da consultoria 
legislativa. Aceita as ponderações. Os requerimentos que ele 
apresenta também são requerimentos importantíssimos para o 
município e para os munícipes. [...] Sabe trabalhar de uma forma, 
que sendo oposição à atual gestão, ele nunca ofendeu. Críticas 
a adversários é uma coisa, ofensas é completamente diferente. 
Da parte do vereador Ivan Moraes nunca veio nenhuma ofensa. 
Nem em reuniões plenárias, nem junto a seus colegas. Se há uma 
divergência, sempre se conserta.” 

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO, MEDIAÇÃO, OPOSIÇÃO QUALIFICADA)

Carmem Silva, ativista feminista, SOS Corpo:

“Eu acho que de fato o termo oposição qualificada se aplica muito 
ao mandato de Ivan. Porque é um mandato que reúne à sua 
prática política — o elemento da forma e do conteúdo.  [...] Ele 
tem um conteúdo crítico com as políticas do governo do PSB no 
âmbito municipal, mas também estadual e do governo Bolsonaro 
no âmbito federal. Eu acho que esse conteúdo crítico nestes três 
níveis, ele é importante. Muitas pessoas pensam que o vereador 
só tem que se manifestar sobre a política municipal, mas não é 

verdade. A gente vive em um estado, em uma unidade federativa. 
Vive em um país. O município é a menor unidade desta 
federação. A gente está ligado nesse conjunto. Eu acho que o 
mandato de Ivan pensa e apresenta conteúdos para sociedade, 
posicionamentos sobre esses três âmbitos.” 

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO, MEDIAÇÃO, OPOSIÇÃO QUALIFICADA)

Eduardo Amorim, jornalista, Coletivo Intervozes:

“Eu sou integrante do Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação 
Social. Em 2018, a gente iniciou um trabalho para em diversas 
câmaras de vereadores do Brasil, termos criados projetos para 
que se garantisse segurança de dados nos municípios. O que é 
que quer dizer isso?. Que a gente tenha — minimamente — o 
controle efetivo, de forma pública, de quem tem acesso aos 
dados públicos. Quer dizer, um policial que está incriminado, ele 
não pode entrar no órgão de segurança ou no órgão de trânsito 
e deletar uma imagem que o prejudique. A gente tem que ter 
o registro de quem pode deletar uma imagem pública. A gente 
quer que cada passo em relação aos dados do cidadão seja 
efetivamente controlado por lei. Nos debruçamos um pouco 
sobre a situação dos dados no município do Recife, o que é feito 
de forma amadora. Isso precisa passar por uma regulamentação, 
para que esses dados possam ser fiscalizados. A gente procurou o 
mandato de Ivan Moraes e diversos outros mandatos também — 
estivemos presentes na Câmara de Vereadores — para questionar 
isso. Conversamos com o pessoal de mandatos de direita e de 
esquerda. Mas quando chegamos no mandato de Ivan, tivemos 
praticamente a mesa aberta para debater. Várias advogadas com 
bastante experiência no trato legislativo. O projeto que a gente 
tinha foi muito melhorado com a ajuda de Luana Varejão, com a 

ajuda — inicialmente — de Robeyonce Lima, Josenira Nascimento, 
do próprio vereador. Que é claro, na temática de democratização 
da informação, Ivan tem muito a acrescentar. Esse projeto teve 
uma importância, no sentido de trazer realmente esse debate à 
tona no município. 

(VER TAMBÉM: COMUNICAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, TRANSPARÊNCIA)
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DIZ-SE MUITO QUE 
OS POLÍTICOS SÓ PROCURAM 
A POPULAÇÃO DE DOIS EM 
DOIS ANOS, EM MOMENTOS 
DE ELEIÇÃO. E A POPULAÇÃO? 
COMO PARTICIPA DAS DECISÕES 
QUE SÃO TOMADAS ENTRE 
UMA ELEIÇÃO E OUTRA?
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#MEDIAÇÃO
Mediação com outros poderes é uma das tarefas da vereança. 
É sentar na mesa de negociação com a prefeitura e com os 
movimentos; é exercer a diplomacia na busca por soluções. E, 
quando necessário, saber, com amor, meter o pé na porta. Mesmo 
com esse perfil conciliador, que também é uma característica do 
próprio Ivan Moraes, o mandato não deixou de levantar a voz em 
situações que foi necessária uma posição mais dura. Aqui não tem 
papo de isenção. A gente media, mas tem lado.

Ciani Neves, jurista negra, conselho político do mandato: 

“No momento em que uma integrante da casa havia 
protagonizado um episódio de racismo religioso contra as 
religiões de terreiro e contra, especificamente, o Orixá Iemanjá. 
[...] Foi o mandato do vereador Ivan Moraes, o único mandato da 
Casa José Mariano — e é importante que se diga isso — que se 
levantou para trazer diversas reflexões em relação a esse ato 
e exigir uma resposta da câmara. Esse tipo de prática não pode 
ser encorajada, não pode ser desenvolvida. Foi o mandato do 
vereador Ivan Moraes que acolheu o povo de terreiro na câmara 
e que deu todo o suporte necessário para que eles pudessem ter 
as orientações cabíveis dentro do que os mecanismos legais 
permitem e pudessem reagir às práticas de violência e desrespeito 
de que tinham sido vítimas”. 

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO, DIVERSIDADES, OPOSIÇÃO QUALIFICADA)

Wladimir Reis, educador social , GTP+:
 
“Em dezembro de 2019, um edital da prefeitura saiu, a gente 
concorreu e a gente deveria ter recebido um valor de 30 mil 
reais. Um valor de nada. Até hoje, esse recurso não saiu. Você 
acredita? Trinta mil reais para uma prefeitura como a cidade do 
Recife. Um dinheiro que não vem do cofre da prefeitura,  o dinheiro 
que vem do antigo Programa Nacional de Aids. Que vinha para os 
município para efetivar as políticas, tanto de prevenção, como 
de acolhimento das  populações mais vulneráveis.  Até hoje não 
saiu, e pelo que se fala, deverá sair no próximo ano. Só no próximo 
ano. Ivan tentou, ele falou “Wladimir, um valor desse ainda não 
foi liberado?”. Eu  disse “Ainda não, ainda não conseguimos a 
liberação deste dinheiro”. Mas ele também insistiu, ele colocou 
isso na Câmara Municipal para todos os vereadores.” 

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO, DIVERSIDADES, LEGISLATIVO, OPOSIÇÃO QUALIFICADA)

Aluizio Câmara, museólogo, integrante do mandato:

“Esse perfil de Ivan é bem mais diplomático. Mesmo quando 
ele é muito contundente, ele é diplomático.  Ele não é um cara 
de escrachar, ele nunca foi um cara de escrachar, de berrar e tal. 
Aí a gente teve a URB, essa coisa da Beira Rio das Graças, teve a 
questão do Canal Guarulhos. Teve um monte de obra que a gente 
ficou lidando. A Emlurb, várias semanas... Porque entra na história 
do Buraco da Gata, por exemplo.  Foi uma grande conquista, 
porque o Buraco da Gata era um lugar em Três Carneiros Alto — 
no terminal de Três Carneiros Alto. Ali, o poder público era muito 
ausente. A gente conseguiu levar duas coisas fundamentais para 
lá. Uma, realmente para cuidar da manutenção do Buraco da 
Gata que é um área de lazer incrível — muito massa —  mas que 
tinha, por exemplo, uma arquibancada para a quadra  numa parte 
muito alta. Levi Costa, que é o articulador social de lá, lutava 
há anos para conseguir um corrimão. Uma coisa simples, uma 
besteira, mas não conseguia. A gente peitou para conseguir isso 
e conseguimos esse corrimão. Conseguimos levar para lá uma 
licitação que era a licitação das escadarias. Quando a gente soube 
desta licitação, a gente peitou muito a Emlurb para levar para lá 
essa licitação. Então, várias escadarias lá foram colocadas, com 
corrimão, por conta disso. E a manutenção mesmo da iluminação. 
Às vezes, está tudo apagado e passa meses para ir consertar. A 
gente ficou muito em cima nisso. Certa vez, apagaram as luzes 
da Ponte da Vitória das Mulheres da Ilha de Deus. Então, a gente 
batalhou para que fosse colocada. Eu sempre fiquei muito nesta 
interface, nessa luta”. 

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO, HABITAÇÃO,  HORIZONTALIDADE, LEGISLATIVO, OPOSIÇÃO 
QUALIFICADA)
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#OCUPA POLÍTICA
O Ocupa Política é um espaço que reúne mandatos-ativistas, 
mas também organizações e coletivos da sociedade civil em 
todo o País que estimula a ocupação da política institucional, 
potencializando candidaturas ativistas. Ivan integra esta iniciativa 
através do coletivo Agora é Com a Gente, criado em 2016 com o 
mesmo propósito. O mandato também arregaçou as mangas para 
a realização da terceira edição do encontro do Ocupa Política, no 
Recife, em 2019, articulando centenas de sujeitos para a ocupação 
da cidade, entre voluntários, grupos, coletivos e outros mandatos, 
e também partilhando experiências. 

Edson Fly, ativista social, Caranguejo Uçá:

“Entendo Ivan como um grande potencial e um cara que vai ajudar 
muito — já está ajudando — a mudar a concepção da sociedade 
acerca do que é fazer política. Por exemplo, no Ocupa Política, 
Ivan foi necessário. O mandato de Ivan foi necessário, inclusive, 
para instigar outros mandatos, outros parlamentares — do 
ponto de vista estadual, do ponto de vista federal, do ponto de 
vista municipal — a participarem. O resultado disso a gente viu nas 
campanhas. Muita gente da periferia, muito ativista na periferia, 
muitos pretos e pretas lutando por um espaço dentro da Casa 
José Mariano para fazer políticas públicas. Isso é um resultado 
sim, também da colaboração direta, do mandato de Ivan.” 

(VER TAMBÉM: ATIVISMO, DIÁLOGO, MEDIAÇÃO)

Luana Varejão, ativista pelo direito à cidade e integrante 
do mandato:

“Antes eu não tinha tanto interesse em ter acesso a essa discussão 
institucional de mandatos parlamentares e me debruçar sobre isso. 
Eu sinto que os mandatos em que a gente se inspira, meio que 
nasceram um pouco junto com  a gente. Esses mandatos fazem 
parte também do Ocupa Política e foram conquistados também 
em 2016. Neste momento de descrédito político-institucional, 
que vêm com um discurso muito parecido com o da gente. Seja 
o mandato das Muitas em Belo Horizonte, o  de Áurea Carolina, 
o de Cida Falabella. Áurea — por ser uma pessoa que vem de 
ONG — também tinha muito essa cultura do planejamento, da 
transparência, dos relatórios. O mandato de Talíria, o mandato 
de Marquito, em Florianópolis. Foram mandatos que inspiraram.”  

(VER TAMBÉM: ATIVISMO, DIÁLOGO, LEGISLATIVO).

Maria Helena Villachan, ativista feminista, integrou o 
mandato até junho de 2020:

“Na verdade, o mandato constrói... O Ocupa Política é forjado 
com esse mandato e outros mandatos que têm perfil semelhante. 
Esse nascimento dialoga inclusive com esse primeiro Congresso do 
PSOL. Congresso vírgula, esse primeiro encontro das candidaturas 
eleitas em 2016. Muitas eram pessoas que tinham se candidatado 
pela primeira vez, eram pessoas que não tinham muita noção 
necessariamente o que iam fazer com o seu mandato. É uma 
galera que se vê dentro de uma conjuntura específica, instada 
a colocar seus corpos nesta disputa institucional. Diante disso, 
verifica o fazer política corriqueiro, não necessariamente se 

enxerga ali. Enxerga a necessidade que esse projeto político 
que a gente defende enquanto pauta — também se traduza 
em formas — organizativas inclusive. E, diante disso, tem essa 
fase de convergência. Que é Ivan se encontrando com Áurea 
Carolina, Cida Falabella — e com as Muitas  e isso de alguma 
forma dialoga com o Agora é com a Gente. Também tinha Taliria 
Petrone, Marquito, Marielle Franco, Sâmia  Bonfim e Fernanda 
Melchionna. Foi essa a ‘composição inicial’ do Ocupa Política. São 
esses mandatos que estão se elegendo — majoritariamente — pela 
primeira vez. Fernanda Melchionna não, mas a maioria era pela 
primeira vez. E a necessidade de construção desta inteligência 
coletiva mesmo. Do fazer política, de como a gente pode fazer e 
como é que pode se articular. Também muitas destas candidaturas 
foram forjadas fora do partido. Eu acho que essa característica é 
importante. Porque normalmente os mandatos se auto referenciam 
no próprio partido, até porque são mandatos do partido, pensado 
na lógica da estrutura do que se prevê no partido, o partido 
enquanto a célula organizativa de todas as lutas. Então, a 
galera se vê na necessidade de construir. Se vê, sobretudo, 
na necessidade de partilhar esses saberes de campanha — 
pragmaticamente. Porque é isso, campanhas de pouquíssima 
grana, de pessoas que se dispuseram e conseguiram. Como é que 
a gente tanto constrói um intercâmbio de mandatos para poder 
lidar com essa conjuntura —  das câmaras do Brasil mesmo —, 
mas também  estimula que outras pessoas também participem, 
coloquem seus corpos nesta disputa. Como é que se compartilha 
esses conhecimentos gerados em função destas tentativas 
exitosas de alcançar mandatos legislativos”. 

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO, HORIZONTALIDADE, LEGISLATIVO, PARTICIPAÇÃO)
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#OPOSIÇÃO QUALIFICADA
O mandato preza por uma oposição qualificada como parte da 
forma de fazer a ação legislativa no dia-a-dia. É qualificada 
quando se posiciona, propõe, monitora, cobra, fiscaliza e avalia. 
Qualifica seu posicionamento quando partilha com a sociedade 
de forma simples, direta e descomplicada o resultado desse 
monitoramento do executivo. É responsável em sua atuação 
quando explicita o que de fato é papel da vereança sem despertar 
expectativas na população que não possam de fato serem 
executadas, solucionadas ou propostas. 

Aluizio Câmara, museólogo, integrante do mandato:

“Essa coisa da oposição qualificada não é só aquilo que a gente 
publica. Não é também a forma de a gente fazer, é a forma de a 
gente entender que — muitas vezes — o que pedem para a gente 
não é correto. Pedem, sabe? Tem muito vereador que alimenta 
essas coisas impossíveis. Eu acho que a oposição qualificada  da 
gente passa também por isso. Uma compreensão muito grande 
da luta, da pauta, do direito, da tarefa.” 

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO, HORIZONTALIDADE, LEGISLATIVO)

Germana Accioly, chefa de gabinete das Juntas, 
integrou o mandato até 2018:

“Aconteceu de, em 2016, alguns mandatos serem eleitos com 
características muito semelhantes às nossas. Mandatos e pessoas 
que vinham deste ativismo, desta militância. Porque novos quadros 
políticos, geralmente na nossa história, ou são filhos, parentes 
de quem já é político ou é alguém que trabalhava no gabinete, é 
algum líder comunitário que atendia aquele político. E essas foram 
pessoas eleitas de outras formas. As Muitas foram eleitas pedindo 
votos umas para as outras. Muito lindo o processo de Áurea e Cida 
lá em Belo Horizonte que formaram uma ‘Gabinetona’. E Bella? 
Bella Gonçalves entrou para integrar a Gabinetona quando ela 
teve 30 votos a menos que Cida. Eram três covereadoras que elas 
consideravam de um mandato só  — que tinham dois votos. Isso 
realmente inspirou. A gente começou a dialogar com esses 
outros mandatos e foi quando surgiu o Ocupa Política. A ideia 
do Ocupa era fazer uma grande rede. Eu fui uma das fundadoras 
do Ocupa. Fiquei sendo um pouco a articuladora do Ocupa Política 
no mandato de Ivan. Isto inspirava muito a gente porque... Tinha 
Marielle, que também participava do Ocupa, que era uma 
grande força para a gente. Então, a gente também trocava com 
Marielle sobre como ela também mantinha  o mandato dela. Era 
muito bonito tudo isso”.  

(VER TAMBÉM: ATIVISMO, HORIZONTALIDADES, SETORIAL DE MULHERES)

Fernando Silva, ativista dos direitos humanos, Centro de 
Cultura Luiz Freire:

“Eu percebo que as pessoas — mesmo na prefeitura —  têm um 
respeito danado por Ivan. Por entender que ele faz um trabalho 
de oposição com qualidade. Não é a oposição por oposição. 
É uma oposição que busca demonstrar do ponto de vista, 
inclusive da execução orçamentária — que eu acho que é um 
ponto importante — como é que essa política se expressa. Se 
você tem política pública, tem plano, tem tudo; e política ou é 
materializada no orçamento ou o orçamento não materializa…” 

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO, ORÇAMENTO PÚBLICO, LEGISLATIVO, MEDIAÇÃO)
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João Pedro Simões, integrante do Coletivo Afronte 
e do mandato:

“As oficinas de emendas parlamentares foram incríveis, 
foram muito incríveis. A gente trabalhar junto com o povo, 
sabe? Para dizer ‘Olha galera, existe orçamento público, a 
prefeitura mandou para a gente um projeto deste orçamento 
e a gente precisava fazer com que a sociedade participasse 
da elaboração dessa lei do orçamento público’. As pessoas 
estavam sempre muito dispostas a participar. Foi um 
momento muito importante, essencial, para minha jornada 
no mandato. A gente falava para as pessoas: “O orçamento 
é assim, ele funciona desse jeito e a gente pode como 
parlamentar colocar 220 mil reais em emendas, mas a gente 
pode mexer em algumas outras coisas também”. A gente 
conseguiu aprovar ano passado uma emenda muito foda que 
pegou a prefeitura de rasteira. Eles achavam que a gente não 
ia conseguir tocar nada. Porque, assim, nenhum vereador 
tinha conseguido aprovar emendas financeiras na LOA. E a 
gente conseguiu pela primeira vez essa modificação”.  

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO, LEGISLATIVO, OPOSIÇÃO QUALIFICADA)

#ORÇAMENTO PÚBLICO
Para o mandato, o orçamento público é uma ação prioritária. 
Sem ele não se desenvolvem políticas públicas e sem um 
orçamento bem planejado não existe uma boa execução. Com 
isso, nos quatro anos, o mandato acompanhou e analisou o 
orçamento municipal de forma bastante propositiva, além de 
partilhar o conhecimento sobre essa área com a sociedade civil, 
qualificando o monitoramento das políticas por estes sujeitos. 
Oficinas sobre orçamento público foram realizadas junto a 
organizações e territórios, formando centenas de pessoas. 

Solange Silva, educadora, ONG Ruas e Praças: 

“Através do Projeto Redução da Violência no Espaço Escolar 
e Comunitário, a gente tem tido contato com o mandato — 
na pessoa de André Araripe, que é quem dá a assessoria, 
que presta esse serviço para a comunidade a partir da 
capacitação de oficinas sobre o orçamento democrático, em 
que a gente tem como objetivo levar para as comunidades 
esse fortalecimento das pessoas, esse desenvolvimento 
comunitário de acompanhar de fato as propostas. De 
entender esse orçamento, que muitas vezes, a gente não 
chega perto, porque acha que não consegue. Através do 
mandato, com a participação de André, a gente pôde 
entender que a questão do orçamento é algo primordial para 
a gente poder fazer o monitoramento das políticas públicas. 
Para a gente poder acompanhar este processo e propor ações 
para a comunidade. A gente descobriu como é que a gente 
pode entender de onde a gente pode tirar dinheiro. Porque 
o prefeito vai sempre dizer que não tem dinheiro.”  

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO,  FORMAÇÃO, LEGISLATIVO, OPOSIÇÃO QUALIFICADA, 

PRESTAÇÃO DE CONTAS).
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Yasmim Alves, ativista feminista negra e integrante 
do mandato:

“Eu acho que algo muito importante no Plano Diretor é que a gente 
conseguiu demarcar o local das comunidades tradicionais e 
também das comunidades originárias pesqueiras. Então, teve 
oficina do Plano Diretor que eu fiz fala  —  enquanto povo de terreiro, 
enquanto assessora  —  trazendo esse processo histórico de os 
terreiros… Por que os terreiros estão tão distantes do centro? Por que 
eles são localizados nas periferias? A mesma coisa das comunidades 
pesqueiras. Recife é uma cidade abraçada por rios, e por mais 
que tenha propaganda que romantize a figura de um pescador e 
uma pescadora, a situação é muito crítica. [...] É uma categoria de 
trabalhadores da pesca, que são marjoritariamente negros e negras, 
que são empobrecidas pelo próprio estado. São marginalizadas pelo 
próprio estado. Não há nenhuma política de trabalho e renda 
voltada para esse tipo de trabalho.” 

(VER TAMBÉM: ATIVISMO, DIÁLOGO, COLETIVO DE NEGRITUDE, PARTICIPAÇÃO, 
TEÇA NO MANGUE)

#PLANO DIRETOR
O mandato acompanhou o processo de revisão do Plano Diretor 
desde o início, ainda no executivo e também compõe a Comissão 
Especial na Câmara formada para debater esta lei. Ivan e sua 
equipe pontuaram a ausência de participação popular e demandou 
mais escutas da academia e dos movimentos sociais. Recebeu da 
sociedade civil sugestões , realizou reuniões e audiências públicas 
para as discussões sobre planejamento urbano e estudos para 
elaboração de mais de cem emendas protocoladas pelo mandato. 

Leonardo Cisneiros, professor e ativista social 
pelos Direitos Urbanos:

“O processo de revisão da legislação urbanística começa no Plano 
Diretor. Não acabou, pode ser que passe. Mesmo que acabe agora, 
tem a revisão da Lei do Uso do Solo, que é mais complicada, mais 
detalhada e é onde as verdadeiras bombas aparecem. Tem muita 
coisa em jogo. As pessoas simplesmente não têm conseguido 
comunicar isso para a sociedade, mas o que está em jogo são 
coisas bastante sérias. Por exemplo, a própria sobrevivência da lei 
que protege Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) como Brasília 
Teimosa, Coque, Santo Amaro. Isso foi ameaçado. Tem uma emenda 
que passou na Comissão — feita pela bancada da prefeitura — que 
flexibiliza essa lei de um jeito tal, que essas áreas podem ser abertas 
para especulação imobiliária. Essa é uma briga gigantesca.’” 

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO, LEGISLATIVO,  ORÇAMENTO PÚBLICO)
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muito bem quando chegou um pessoal lá no gabinete, um grupo 
de pessoas do movimento de moradores de rua, e que Ivan 
acolheu e tiveram uma conversa. Conversa essa que levou o 
pessoal do mandato a ir para as ruas e fazer um levantamento 
sobre essas pessoas. Foi criado um GT para isso”. 

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO, HABITAÇÃO, LEGISLATIVO,  MEDIAÇÃO)

Mayra Clara, artista e integrante do mandato: 

“Um grupo de teatro entrou em contato conosco, porque tinha 
passado em um festival para se apresentar no Rio de Janeiro e 
estava precisando  de apoio. Foi muito sincronicamente mesmo, 
porque bateu direitinho com o nosso tempo de construção com 
o movimento da população em situação de rua. Esse grupo de 
teatro, chamado São Gens, estava com um espetáculo que 
falava do público em situação de rua. Foi André Araripe quem 
teve a brilhante ideia de juntar lé com cré. Ele falou comigo para 
que eu organizasse essa articulação de falar com o grupo São 
Gens, para que o grupo pudesse fazer uma apresentação para 
as pessoas em situação de rua. A cada ingresso vendido para o 
público pagante, uma pessoa em situação de rua ganharia uma 
entrada. Foi uma articulação tripla entre nós, o grupo de teatro e 
o movimento do pessoal de rua. Teve um papo depois. Uma roda 
de diálogo logo após a apresentação, para que o público pudesse 
dizer o que achou. Imagina as pessoas em situação de rua se 
vendo no palco — em tese. Vendo a sua história sendo contada 
de uma maneira artística e depois ter a oportunidade de falar 
a respeito. Então, você está dando um lugar de vez e voz a 
pessoas que, historicamente, não têm esse lugar de vez e voz. 

(VER TAMBÉM: CULTURA, DIÁLOGO,  VALORIZAÇÃO DE SABERES)

#POVO EM SITUAÇÃO DE RUA
Andar de mãos dadas com os diversos segmentos da sociedade 
foi o caminho trilhado pelo mandato em todos os quatro anos. 
Mas também ouvindo, estando aberto à escuta para realizar ação 
e proposição conjunta. Assim vem sendo construída a relação 
com o povo em situação de rua. Num processo de articulação e 
fortalecimento de conexões. Aprendendo com as especificidades 
dos seus processos organizativos e contribuindo diretamente para 
que o orçamento público possa também priorizar políticas para 
essa população.

Irmã Julita Soares, Pastoral do Povo de Rua: 

Foi muito importante ter o apoio do vereador Ivan Moraes nas 
reivindicações da população em situação de rua. Entre elas, nós 
podemos [...] falar da Tenda do Povo de Rua, onde, nas ruas, 
armamos a tenda. Junto com parcerias foi ofertado —  junto 
com o Consultório na Rua e outras parcerias — vacinação, 
prevenção, apoio jurídico e outras coisas. E também, junto à 
Capela Santa Cecília, junto ao mandato, nós fizemos reuniões 
com as pessoas em situação de rua. Para  construirmos a pauta 
da viagem para Brasília — da Marcha dos Moradores de Rua para 
Brasília, em que foi possível que 10 pessoas de rua participassem 
desta marcha”. 

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO,  HABITAÇÃO, MEDIAÇÃO)

Valcir Pereira, motorista, integrante do mandato:

“Sobre as pessoas que participam das Tendas do Povo de Rua, a 
experiência que eu tenho, é que foi muito gratificante. Lembro 
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#PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas é parte do fazer diário do mandato, seja 
nos relatórios semestrais e anuais  ou semanalmente na prestação 
de contas nos ônibus, iniciativa que aproxima o legislativo das 
pessoas. Esta ação  também se dá pelo diálogo com o conselho 
político e através das redes sociais, que são  espaços de interação 
com quem busca saber sobre ou contribuir com o mandato. Todos 
os relatórios incluem atividades e informações sobre o uso da 
estrutura da Câmara e estão disponíveis na internet. 

(VER TAMBÉM: BAILANÇO, COMUNICAÇÃO, CONSELHO POLÍTICO, FISCALIZAÇÃO, 

TRANSPARÊNCIA)  

Fernanda Costa, advogada, Articulação Recife de Lutas, 
conselho político do mandato:

“Ivan é um vereador diferente. Primeiro, ele tem uma relação super 
horizontal. Seja com o gabinete, seja com os eleitores, seja com 
os cidadãos e cidadãs de um modo em geral. Ivan tem a clareza 
de que está cumprindo um papel político. E ele tem que prestar 
contas deste papel, deste mandato que ele está desempenhando. 
Essa prestação de contas, ela tem que ser permanente, ela tem 
que ser cotidiana. Não é para acontecer de quatro em quatro anos. 
Eu acho fantástica essa relação que Ivan tem com o eleitorado 
dele. Que vai prestar contas, que faz reuniões, que tem um conselho 
político do mandato. Isso sem falar na prestação de contas nos 
ônibus.” 

(VER TAMBÉM: CONSELHO POLÍTICO, DIÁLOGO, HORIZONTALIDADE, MEDIAÇÃO, 

TRANSPARÊNCIA)

Mayra Clara, artista e integrante do mandato:

“A militância pela Rádio Frei Caneca surge muito antes do 
mandato. Inclusive, o próprio Ivan Moraes sempre foi um dos 
principais militantes da execução da rádio integralmente. Desde 
sempre, a gente teve esse olhar, acompanhou, fez emenda 
orçamentária para que a rádio pudesse funcionar com a 
programação, com os programas sendo remunerados. Porque na 
primeira vez que teve o edital, não tinha remuneração pra produzir. 
As pessoas tinham que ter todo o custo para poder colocar as 
suas programações no ar. Depois, a gente seguiu pressionando e 
conseguiu uma emenda para a rádio.”

(VER TAMBÉM: COMUNICAÇÃO, ORÇAMENTO PÚBLICO, LEGISLATIVO)

#RÁDIO FREI CANECA
No fortalecimento da comunicação pública, de mãos dadas com 
a sociedade civil, o mandato atuou para que a Frei Caneca FM, 
rádio pública do Recife,  cumprisse seu papel de garantir espaço 
para produções plurais e independentes. Fez cobranças à prefeitura 
e aprovou emendas à Lei Orçamentária Anual que reforçaram o 
primeiro edital remunerado de programação da rádio, reforçando que 
a rádio pertence a toda a população.

Débora Britto, jornalista independente e ativista pelo 
direito à comunicação:

“Se fizer o exercício de tentar buscar em outros períodos do 
legislativo o quanto se falou de direito à comunicação, o quanto 
se falou de democratização da comunicação, o quanto se falou 
de liberdade de expressão e transparência — talvez, você não 
encontre com tanto volume como foi neste período legislativo dos 
últimos quatro anos. Muito pela presença e pela atuação de Ivan. Eu 
acho que o mandato ter conseguido colocar isso de uma forma de 
fato transversal, e sempre constante, é muito importante, uma vez 
que essa pauta do direito à comunicação e a democratização da 
comunicação é muito difícil de ser debatida localmente. Está mais 
presente na boca das pessoas a importância disso. Tem algumas 
batalhas na Rádio Frei Caneca. O processo de transparência e de 
implementação dos princípios orientadores de gestão da rádio é 
uma delas.” 

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO, COMUNICAÇÃO)
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TODAS AS GRANDES 
TRANSFORMAÇÕES 
DA HUMANIDADE 
FORAM CONQUISTADAS 
COM PESSOAS ORGANIZADAS, 
EM GRANDES QUANTIDADES, 
OCUPANDO ESPAÇOS 
PÚBLICOS E VISÍVEIS
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#RECIFE ARRETADO
O Recife Arretado é o resultado de um amplo processo de 
participação nascido no Conselho Político do Mandato e 
empreendido pelo PSOL, que contou com a colaboração de 
duas mil pessoas, em 80 bairros da cidade, gerando uma série 
de diagnósticos sobre todas as áreas das políticas públicas do 
município e 50 diretrizes para que se possa construir um Recife 
possível pra se viver, com qualidade de vida e bons serviços 
públicos. Um projeto de feliCidade que ainda tem muita tarefa 
pela frente. Você pode acessar toda a pesquisa em: 
www.recifearretado.com.br

Erika Nascimento, educadora popular e ativista 
dos direitos humanos, integrante do mandato durante 
o processo do Recife Arretado: 

“A gente queria ouvir todas as pessoas, mas havia a delimitação 
de um público que não poderia deixar de ser ouvido. Isso também 
foi muito importante. Um processo de escuta sobre a cidade, sobre 
a vivência na cidade e você escuta pessoas que estão em situação 
de rua, pessoas que estão em situação de cárcere, adolescentes, 
estudantes, prostitutas, pessoas que convivem e vivem com HIV. 
São pessoas que não são escutadas nunca neste processo. 
Normalmente são excluídas. [...] O Recife Arretado foi ouvir a 
população pesqueira da cidade. Ele vai ao encontro do povo com 
escuta atenta, com uma escuta qualificada, que é entender de 
fato o que as pessoas querem falar.”  

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO, VALORIZAÇÃO DE SABERES)

André Araripe, arquiteto e urbanista, integrante 
do mandato:

“No Recife Arretado, quando a gente viu... a gente conseguiu 
desenhar o conjunto de prioridades da cidade, conseguiu — 
na narrativa —  identificar o que não deveria ser prioridade 
também e que hoje é. Ou seja, é preciso inverter as prioridades 
[...]. Ficou a questão, que a gente precisava dar uma resposta 
também de como viabilizar  todas essas prioridades. Como é que 
eu vou dizer que a prioridade agora é habitação, e não é mais 
hospital? Significa que eu posso usar o dinheiro do hospital? 
Precisa ter uma resposta mais orçamentária para justificar 
isso”. 

(VER TAMBÉM: HABITAÇÃO, ORÇAMENTO PÚBLICO)
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#SETORIAL DE MULHERES
Metade da equipe do mandato é formada por mulheres. Auto-
organizadas, elas compõem o Setorial de Mulheres, espaço em 
que se delibera sobre questões que tocam diretamente suas vidas, 
levantando demandas, propondo e participando de outros espaços 
organizativos de mulheres junto à sociedade civil. Este grupo 
incide nos posicionamentos do mandato e também sistematiza 
conhecimentos traduzidos em materiais de comunicação e 
informação. 

Maria Helena Villachan, ativista feminista, integrante do 
mandato até junho de 2020:

“O Setorial de Mulheres surge desta necessidade de ter uma 
instância que auto-organizasse as mulheres. Também para que 
houvesse o espaço de formação, e não fosse só a pauta que o 
mandato leva para fora. É como internamente a gente alinha essa 
compreensão da realidade”. [...] Por exemplo, vem o 8 de Março 
e são as mulheres do setorial que fazem uma fala ou definem o 
discurso de Ivan, para Ivan ler na tribuna, assinado pelo Setorial 
de Mulheres. Faz-se um vídeo das mulheres para comunicar 
‘para fora’. Eu acho que tem isso também. Como é que a gente 
mostra pra fora que esse mandato não é composto só por uma 
figura de um vereador, mas que, na verdade, esse mandato é 
uma resultante de uma composição de saberes, experiências, de 
bagagens que que se consolidam e que se conformam daquela 
figura para fora”. 

(VER TAMBÉM: DIVERSIDADES, FORMAÇÃO, HORIZONTALIDADES, LEGISLATIVO, 

VALORIZAÇÃO DE SABERES)

Elessandra Lima, auxiliar de serviços gerais, integrante 
do mandato: 

“Uma vez por semana ou a cada 15 dias — dependendo da pauta e 
da quantidade de trabalho que a gente tinha — a gente se reunia 
para discutir os direitos à cidade das mulheres. A gente falava 
para propor lei, o que é um pouco difícil no Recife. Requerimentos 
como iluminação pública em parada de ônibus e praças, direito 
à creche. Essas coisas todas a gente tratou dentro do Setorial de 
Mulheres”. 

(VER TAMBÉM: DIVERSIDADES, FORMAÇÃO, HORIZONTALIDADES, LEGISLATIVO)
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#SITES ESPECIAIS 
Com  a pandemia do Covid-19, a ação legislativa do mandato 
priorizou esse contexto. A campanha #praondevainossodinheiro, 
que monitorava os gastos da Prefeitura com publicidade e que 
conquistou em 2018 que os gastos com propaganda fossem 
disponibilizados no Portal da Transparência, passou a ser reforçada 
no monitoramento com os gastos desse momento de pandemia. 
Foi para evidenciar todos esses dados que surgiram os sites 
gastoscovid.recife.br e gastospublicidade.recife.br. Espelhando a 
plataforma do Portal da Transparência, revelamos que é possível, 
sim, ter uma ferramenta de fácil acesso e com dados numa 
linguagem descomplicada. 

Mayara Santana, comunicadora e ativista negra, 
integrante do mandato:

“Na verdade, tudo que a gente faz é para a cidade do Recife. 
Mas todas as coisas que têm relação diretamente com as pessoas 
são feitas com articulação. São pouquíssimas as coisas que saem 
diretamente da nossa cabeça, do tipo “ah, vamos fazer isso”. O 
portal vem deste intuito de perceber que o Portal da Transparência 
não dá esses dados de forma simples. Isso surge desta demanda 
de fora. Do tipo, a população não está conseguindo ver, não está 
conseguindo ler o que está acontecendo. Então, estes portais – 
esses dois sites que a gente tem — nascem deste processo de 
construção coletiva de demanda e de um processo extenso de 
pesquisa que demorou bastante para ser feito”. 

(VER TAMBÉM: COMUNICAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, VALORIZAÇÃO DE SABERES)

Fernando Saci, ativista pelo Software Livre e integrante 
do mandato em 2020: 

“Com relação a essa história da tecnologia, a gente tem que ser 
construtivo. Se a gente ficar só reativo a gente acaba perdendo 
tempo de construção que pode ser cobrado no futuro. [...] Foi meu 
primeiro trampo de programador e eu achei muito proveitoso. 
Porque eu consegui fazer em uma escala meio que tudo enquanto 
programação. Organizar servidor, organizar código, organizar 
aparência [...]. Mas essa noção total do processo foi bem 
enriquecedor mesmo. Apesar que em geral não é uma pessoa que 
faz. É uma tarefa meio hercúlea você fazer todas as etapas.” 

(VER TAMBÉM: COMUNICAÇÃO, FORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, VALORIZAÇÃO DE SABERES)

Ceça Moraes, professora e pesquisadora, UFRPE: 

“Quando foi esse ano, juntou um aluno meu de mestrado e a 
equipe do mandato. A gente fez algumas reuniões, abrimos os 
dados. Os dados, eles vêm horríveis. É um documento só, que 
tem que ser destrinchado em vários separadamente. Porque 
o órgão é uma coisa e o empenho é outra, por exemplo.  Vem 
tudo junto em uma coisa só. Nessa reunião, eu orientei tanto 
os meninos de Ivan, quanto o aluno para separar os conceitos 
e criar bases separadas.   [...] O que é que aconteceu? Veja que 
engraçado. Os meninos do mandato iam trabalhar em um 
formato mais simples, que é Excel, nesta separação de conceitos 
para deixar a coisa mais limpa. O meu aluno ia trabalhar em um 
armazenamento mais sofisticado, que são bancos de dados e usar 
a mineração de dados. Coisas mais sofisticadas. Os meninos do 

mandato conseguiram fazer o mais sofisticado, e em pouco tempo. 
Isso gerou aqueles dois projetos que o mandato lançou, que é o 
do Custos de Covid-19, e o outro, de despesas de publicidade. Eu 
fiquei impressionada”. 

(VER TAMBÉM: FISCALIZAÇÃO, ORÇAMENTO PÚBLICO, TRANSPARÊNCIA, VALORIZAÇÃO 
DE SABERES)
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#TEATRO DO PARQUE
A luta pelo retorno do Teatro do Parque sempre foi uma prioridade 
desde o início do mandato. Um dos mais antigos equipamentos 
culturais da cidade, estava fechado desde 2010. Ainda no primeiro 
ano, o mandato denunciou a situação de abandono em que se 
encontrava o teatro e seguiu monitorando e pressionando para 
que as obras fossem retomadas. A fiscalização seguiu junto à 
Comissão formada com a sociedade civil e dando visibilidade 
através da realização de visitas e blitz sobre o andamento das 
obras, acompanhando as licitações e contratos. Tudo para que a 
cidade pudesse voltar a usufruir desse importante espaço cultural, 
inclusive, com acessibilidade garantida. 

Mayra Clara, artista e integrante do mandato: 

“A gente fez uma audiência sobre o Teatro do Parque, sobre as 
obras.  Não existia ainda um grupo da sociedade civil que 
pudesse ter o poder de fiscalização oficial sobre as reformas 
no Teatro do Parque. E foi um dos encaminhamentos. A gente se 
reuniu várias vezes, tivemos várias pautas. A gente queria de fato 
acompanhar presencialmente, fiscalizando, indo ao Teatro. E 
assim o fizemos. Independentemente do diálogo truncado com 
a prefeitura, a nossa equipa junto com as outras pessoas do 
movimento que formavam esta comissão de fiscalização estava 
sempre muito presente, informada e informando sobre esse 
processo.” 

(VER TAMBÉM: AUDIÊNCIA PÚBLICA, CULTURA, DIÁLOGO, FISCALIZAÇÃO, TRANSPARÊNCIA)

Aluizio Câmara, museólogo e integrante do mandato:

“No caso do Teatro do Parque, já existia um movimento popular, 
o movimento social de cultura, que já lutava pela reabertura 
do Teatro do Parque. Você pega um Oséas Borba que lidera o 
Guerrilha Cultural, o pessoal do João Teimoso fez protesto — em 
todos os aniversários do teatro, em todos os anos, colocava a 
faixa pela Conde da Boa Vista. Tinha a galera do Cine Rua, que 
fazia projeção na frente do Teatro do Parque. O tempo inteiro 
pedindo pela reabertura do Teatro do Parque. Fazendo alguns 
movimentos, alguns manifestos, algumas coisas. E teve a Virada 
Parque, quando junta uma galera massa do teatro, que resolve se 
juntar mesmo… A obra parou. Então, começou a existir uma maior 
movimentação em protesto em prol desta retomada da obra, em 
prol da entrega do Teatro do Parque. O que a gente fez? A gente 
institucionalizou a luta. Que era o papel do mandato, sempre 
foi o papel do mandato. O papel mediador do mandato é uma 
coisa impressionante. Tem papel educador, tem o papel legislador, 
tem o papel fiscalizador. Mas o papel mediador é um negócio 
impressionante. Eu acho que as coisas mais fodas que a gente 
fez foi através da mediação. A gente fez uma audiência pública, 
juntou essa turma toda, botou na mesa. Criamos, a partir daí, 
uma comissão de acompanhamento da obra do Teatro do Parque 
que envolve todas essas instituições. A força da movimentação 
e da institucionalização fez com que realmente a prefeitura se 
mexesse”. 

(VER TAMBÉM: AUDIÊNCIA PÚBLICA, CULTURA, DIÁLOGO, MEDIAÇÃO)

Simone Figueiredo, ativista cultural, integrante do 
coletivo Virada Cultural do Teatro do Parque:

“Eu quero elogiar o trabalho de Aluizio Câmara que, representando 
essa comissão de acompanhamento do Teatro do Parque, foi 
cirúrgico na cobrança da Secretaria de Projetos Especiais da 
prefeitura em relação a todo o acompanhamento da obra. Não foi 
fácil. O PSB não faz uma gestão participativa. Não faz uma gestão 
de diálogo com a classe artística. Muitas vezes, desrespeitou o 
que a própria legislação estabelece como resposta a um vereador. 
Muitas vezes, eles falharam. Se não fosse a pressão e a força e a 
paciência de Aluizio Câmara, talvez, a gente não tivesse algumas 
respostas necessárias para fortalecer esse momento e acompanhar 
de perto as obras do Teatro do Parque — que estão em fase 
de finalização. Eu acredito cada vez mais que democracia, a 
verdadeira democracia, se faz de forma participativa. São poucos 
os gestores que têm essa visão, mas o mandato do vereador Ivan 
Moraes tem essa visão. Não só em relação ao Teatro do Parque, 
mas a outras discussões. A gente vê que o gabinete de Ivan, os 
assessores, todos se envolvem em busca de aglutinar o maior 
número de pessoas em relação a uma luta coletiva. Isso que faz a 
verdadeira democracia. Se a gente tem hoje o Teatro do Parque 
entregue, é por causa da luta da cultura e do apoio do vereador 
Ivan Moraes. Sem a questão do apoio político da Câmara dos 
Vereadores junto à Prefeitura do Recife, não seria possível. Cada 
vez mais, fica claro que a participação popular e agregar forças 
da sociedade civil com um mandato comprometido com a 
sociedade se faz necessário”. 

(VER TAMBÉM: AUDIÊNCIA PÚBLICA, CULTURA, DIÁLOGO, LEGISLATIVO, MEDIAÇÃO)
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#TEÇA NO MANGUE
Junto com a comunidade da Ilha de Deus e o trabalho do Coletivo 
Caranguejo Uçá, o mandato, ao lado das Juntas CoDeputadas, 
vivenciou o Teça no Mangue, processo de imersão num Recife visto 
de dentro pra fora a partir da Ilha de Deus: quais as percepções 
de uma capital a partir do ponto de vista de quem está dentro 
do rio e na maré? É assim, tecendo conhecimentos populares, 
que o mandato também se compreende em formação contínua, 
aprendendo (e apreendendo) os diversos jeitos de ser desta cidade.

Israel Gabriel Uçá, Coletivo Caranguejo Uçá, 
integrante do mandato: 

“A nossa ida com o Teça no Mangue saiu justamente desses 
encontros que a gente teve com os pescadores, da realidade 
do Recife, de entender que o Recife só pode ser observado de 
dentro para fora quando estamos dentro do rio, de entender 
a origem e a ancestralidade que fazem parte desta cultura. 
Então, a gente entendeu a necessidade de fazer um Teça no 
Mangue.[...] Tecer uma nova ideia para a cidade do Recife. O ‘teça’ 
é de tecer.  Esse encontro foi uma formação dentro desse processo 
do que é, realmente,  a cidade do Recife. Nesse encontro, a gente 
tirou a necessidade de fazer uma pesquisa censitária e uma 
pesquisa secundária na área da pesca e dentro da Ilha de Deus”.

(VER TAMBÉM: FORMAÇÃO, VALORIZAÇÃO DE SABERES)

#TRANSPARÊNCIA
A transparência é um princípio do mandato, tanto para a sua 
gestão interna quanto para a tarefa de fiscalizar o executivo 
municipal. Sempre de forma acessível a todas as pessoas, com 
dados, “traduzindo” para a população informações sobre o próprio 
mandato e dos órgãos da  Prefeitura. Transformar números, muitas 
vezes incompreensíveis, em materiais de linguagens diversas como 
impressos, áudios, vídeos, notas técnicas e cartas, é o desafio.

Edicleia Santos, liderança comunitária, Espaço Mulher 
Passarinho:

“Muita gente não sabe como é que funciona essa dinâmica da 
gestão. Eles fizeram isso, bem transparente, com essa dinâmica 
da questão financeira pública. Falar de Ivan é falar de um cara 
comprometido com a sociedade civil, com a sociedade que elege 
esse mandato. É bem transparente, muito respeitoso.” 

(VER TAMBÉM: ATIVISMO, ORÇAMENTO PÚBLICO)

Israel Gabriel Uçá, integrante do mandato e do Coletivo 
Caranguejo Uçá:

“A transparência é o carro-chefe. E isso serve para todos nós 
que estamos ali. Eu mesmo, representando várias comunidades. 
Porque, as comunidades por onde eu passo, as pessoas sabem 
que eu sou Caranguejo Uçá, mas de 2017 para cá,  sabem que 
eu sou do mandato. Eu consigo democratizar esse diálogo — de 
como funcionam as coisas dentro da Câmara Municipal. Uma das 
formas dessa transparência foi o uso do Cartão Alimentação 
e Combustível. A ideia era devolver, mas se devolver “não vai 
para creche, não vai para sala,  não  para escola”. Essa é a fala 
de Ivan. Eu achei muito massa, porque o mandato, antes mesmo 

de poder utilizar, Ivan diz: “o meu cartão vai ficar à disposição 
das organizações, para contribuir para que a luta não pare por 
causa de um transporte ou de uma alimentação”. Isso é tudo 
organizado em planilha, feita a prestação de contas... Às vezes, 
até as pessoas que não queriam discutir sobre política terminam se 
interessando. Quando a gente vê, dentro deste processo está a 
transparência: ela termina abrindo um espaço para as pessoas 
que não querem saber de política. É até uma posição política, 
não querer saber de política. Mas as pessoas têm que saber que a 
política não pode ser abandonada.”

(VER TAMBÉM: ATIVISMO, DIÁLOGO, PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Débora Britto, jornalista independente e ativista 
pelo direito à comunicação:

“No trabalho — estando em um veículo independente, que faz 
críticas fundamentadas e pontua questões em que a prefeitura é 
demandada de transparência —  a gente tem muita dificuldade 
em relação à transparência de dados e na comunicação com 
a prefeitura. Nos últimos três anos, nunca foi um diálogo fácil. 
Eu estou situando isso com relação ao jornalismo independente 
aqui no Recife. Os diálogos com gestores, os diálogos com 
as assessorias de comunicação. Quando a gente consegue 
fazer contato e obter os dados, muitas vezes, não são dados 
satisfatórios. São respostas que, muitas vezes, estão ali de maneira 
padrão. Eu acho que o mandato de Ivan muitas vezes atuou 
como uma fonte alternativa para obter esses dados. Eu acho 
que cumpre um papel bem importante —  enquanto legislador 
—  de solicitar, de demandar a gestão de dados que muitas 
vezes a gente enquanto jornalista não consegue.” 

(VER TAMBÉM: ATIVISMO, COMUNICAÇÃO, DIÁLOGO)
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#VALORIZAÇÃO DE SABERES
A gente entende que o nosso jeito de fazer é fazer junto, ouvindo 
sociedade, universidade, comunidade. Assim, a gente busca 
formação contínua pra equipa e também dados e informações 
qualificadas para a produção de nossos materiais. Também 
realizamos pesquisas que possam servir de mote pra mais políticas 
públicas para o Recife. A gente valoriza o saber tradicional e o 
acadêmico, considerando as contribuições que cada uma e cada 
um podem trazer para essa rede de conhecimentos. 
 

Gilson Antunes, professor pesquisador, UFPE: 

“Falar sobre a construção da pesquisa que diz respeito à pesca 
artesanal na Ilha de Deus — aqui em Recife, Pernambuco — me 
parece importante em um primeiro momento falar da articulação 
que foi feita para a realização desta pesquisa. Então, foi feita 
uma articulação entre a Universidade Federal de Pernambuco — 
representada pelo Núcleo de Estudos Humanidades, Mares e Rios 
do Departamento de Sociologia [...], do gabinete do mandato do 
vereador Ivan Moraes [...] e também da ONG Caranguejo Uçá lá 
da Ilha de Deus. Essa articulação foi fundamental para que nós 
pudéssemos viabilizar a realização desta pesquisa. Principalmente 
essa pesquisa tendo uma lógica deste estreitamento do 
relacionamento entre o poder legislativo — representado aí pelo 
vereador — e a sociedade civil — que estava aí representada tanto 
pela Universidade Federal, quanto pela ONG Caranguejo Uçá. Acho 
fundamental esse processo de integração entre esses personagens 
e essas instituições públicas e privadas. Foi muito instigante para 
mim poder conversar com pessoas que estavam dispostas a 

realizar a pesquisa. Principalmente, essa pesquisa que a gente 
vai fazendo com interação face a face. Vai fazendo a pesquisa na 
porta dos domicílios. Você tem que saber como conversar com 
as pessoas. A equipa foi muito exitosa neste sentido na minha 
avaliação. Porque a equipe soube se comunicar com os moradores 
e moradoras dos domicílios da Ilha de Deus e conseguiu obter 
resultados muito qualificados e muito importantes, que 
propiciaram os resultados do relatório.” 

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO, HABITAÇÃO)

Yasmim Alves, ativista feminista e integrante do mandato:

“As companheiras trabalhadoras da pesca contraem doenças 
ocupacionais, vaginais e ginecológicas. Isso é muito sério, isso 
é desumano. Como o mandato está sempre preocupado em ser 
propositivo, a gente viu que uma ação efetiva da gente seria 
realizar uma pesquisa. A gente resolveu fazer na Ilha de Deus. 
Porque na Ilha de Deus o Caranguejo Uçá já tem um atividade 
consolidada. O nosso interesse em realizar uma pesquisa na Ilha 
de Deus era entender o perfil socioeconômico. Qual o perfil das 
pessoas que pescam? Mulheres, mulheres brancas ou mulheres 
negra? Homens — homens brancos ou homens negro? Qual o grau 
de escolaridade dessas pessoas? Essas pessoas além de pescar, 
fazem outras coisas? Quanto essas pessoas produzem? Quanto 
elas recebem? E para onde vai esse pescado?” 

(VER TAMBÉM: DIÁLOGO, HABITAÇÃO)

André Araripe, arquiteto e urbanista, integrante 
do mandato:

“A gente queria muito criar, buscar soluções com parceiros, com 
saberes. Criar alternativas tecnológicas de acesso à informação, 
dados abertos, orçamentários e outros dados da prefeitura. Teve 
uma troca muito interessante com a universidade. A gente se 
encorajou neste ano para sair do lugar de análise crítica e fazer 
proposição. Isso aconteceu a partir do Recife Arretado (…) O 
mandato também abre para diversas pautas dos direitos humanos. 
Isso dá um leque muito vasto. Tem todo esse cuidado de garantir 
um olhar e um legado. A gente possibilita que haja uma memória 
do fazer legislativo também, pra que possa ajudar depois outras 
pessoas, outros mandatos também”. 

(VER TAMBÉM: CABE CAMELÔ NA CONDE, FORMAÇÃO, HORIZONTALIDADES, INOVAÇÃO 
POLÍTICA, RECIFE ARRETADO, SITES ESPECIAIS)
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