OS PLANOS PARA 2020
2020 chegou e junto com ele o último ano do nosso primeiro
mandato na Câmara Municipal do Recife.
Olhamos para trás com muita gratidão às pessoas que construíram
esse mandato com a gente, na Câmara Municipal, nas ruas e nas redes.
É importante, antes de celebrar e planejar os próximos 4 anos
de mandato que a população do Recife nos confiou, reconhecer os
aprendizados dos quatro anos de trabalho. Por isso, investimos na
sistematização das nossas vivências e compartilhamos em uma publicação
belíssima: “Um Mandato Muitas Vozes. Fazendo a Diferença no Legislativo
Municipal.”
O que seremos e faremos daqui pra frente é fruto do que fomos e
fizemos nesses anos todos.
Desde 2017 a gente já previa que este seria um ano de encerramento
de ciclos, de avaliar com mais profundidade nossa atuação e levar o nosso
trabalho ao conhecimento do máximo de pessoas possível.
Passamos os últimos quatro anos trabalhando para aproximar
a política institucional da vida das pessoas e representar vozes diversas
na Casa do Povo, defender o Estado Laico, Transparente e Garantidor de
Direitos.

Entramos em 2020 com, o que acreditamos, uma conjuntura
política do campo da esquerda progressista local amadurecida, consciente
e consistente, organizada em torno de objetivos comuns, como o de frear
o avanço do Bolsonarismo no Recife e em Pernambuco; estruturar uma
oposição qualificada ao PSB municipal e estadual; frear os impactos dos
desmontes federais de políticas públicas tão caras à população, como
saúde, assistência social, e educação, por exemplo.
De nossa parte, planejamos muito a atuação da equipa a partir
das reivindicações apresentadas pelo Conselho Político do Mandato e
pelas pessoas e organizações com quem dialogamos durante todos os
anos. O desafio era deixar para o Recife um legado político, com críticas
contundentes e proposições efetivas e realistas; consolidar e lançar as
50 diretrizes para uma plano de feliCIDADE, o Recife Arretado, que teve
início em 2019; e chegar mais junto das pessoas a partir da fiscalização e
reivindicação por políticas públicas essenciais à vida da população.
Nada muito distante do que a gente já faz desde o início do
mandato, mas que pudesse ser realizado de forma ainda mais coletiva
e amplamente disseminada. Esses eram os planos. Mas 2020 não foi
exatamente o ano reconhecido pela realização do que planejamos.
Seguimos com as mesmas intenções, mas tivemos que remodelar
nossas ações, reprojetar caminhos.

2020 QUE NÃO ESTAVA
NOS PLANOS
O prenúncio da chegada da pandemia em nossa Cidade, começou
efetivamente a influenciar a ação de nosso mandato legislativo, a partir da
instalação do Comitê Municipal de Resposta Rápida ao Coronavírus, em
28 de janeiro de 2020, um dia após a divulgação do primeiro caso suspeito
de Covid-19 no Brasil. Desde então, passamos a monitorar as definições
do Comitê para entendermos os impactos e mudanças que a pandemia
traria para a dinâmica de funcionamento e para as prioridades do Poder
Executivo, do Legislativo Municipal e do nosso Mandato. Isso porque
coube ao Comitê a definição e acompanhamento de ações voltadas à
gestão da crise, à restrição à circulação e convívio social, à atenção em
saúde, à assistência social, aos impactos econômicos e à comunicação
para a população.
Observamos uma série de leis, decretos e portarias se sucederam
para regulamentar as ações de enfrentamento à pandemia, nos três
níveis da Federação, com destaque para a Lei Federal Nº 13.979, de 06
de fevereiro de 2020, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus 2019, dentre
elas a dispensa de licitação para contratação “em caráter emergencial”. A
partir da segunda quinzena de março, uma série de decretos estaduais
e municipais restringiram os serviços e cancelaram eventos públicos,
reordenaram a ação da Prefeitura do Recife e muitas das atividades da
iniciativa privada.

Em paralelo, intensificaram-se os impactos da pandemia sobre as
organizações e movimentos da sociedade civil com as quais atuamos,
exigindo mudanças em suas pautas e no modo de funcionamento. Isso
porque o crescimento no número de casos e a ampliação das medidas de
isolamento social impactaram fortemente sobre as populações em maior
situação de vulnerabilidade social, com crescimento do desemprego, das
violências e da fome.
Internamente, foi necessário reorganizar nossa equipe, repensando
os cuidados com a saúde individual e a segurança coletiva. As atividades e
rotinas presenciais precisaram ser substituídas pelo “trabalho em casa”, os
diálogos, definições e posicionamentos públicos, precisaram se utilizar de
ferramentas digitais. Assim, a rotina de encontros nas organizações, nos
territórios, o trabalho em escritório e no gabinete da Câmara, a incidência
direta, olho no olho, foram subsituídos pelas lives, webinários, sessões
legislativas virtuais e pela repercussão em nossas redes sociais.

PLANOS
NECESSÁRIOS
Como nos reposicionar diante de um contexto com tantas
mudanças em tão curto espaço de tempo? Esse foi nosso principal
desafio e buscamos respondê-lo a partir de uma consulta aos parceiros e
parceiras nos territórios e temáticas de atuação do mandato, bem como a
membros de nosso Conselho Político.
Buscamos entender como as pessoas das comunidades ou dos
grupos com que atuam estavam tendo acesso às informações sobre a
pandemia e prevenção à covid-19, se havia casos próximos de covid-19,
as condições de atendimento nos serviços de saúde, a assistência
alimentar aos estudantes da rede municipal e se as organizações estavam
mobilizadas em torno do enfrentamento da epidemia do coronavírus.
Dialogamos com 34 organizações, todas de algum modo mobilizadas
em torno de campanhas de solidariedade às pessoas mais afetadas,
com arrecadação de alimentos, material de higiene pessoal e de limpeza,
bem como na missão de produzir e difundir material informativo para se
contrapor às fake News e informar as pessoas.
Com conselheiros e conselheiras do mandato buscamos orientação
para entender melhor como lidar com o planejamento anual que havíamos
apresentado no início de março e que, certamente, precisaria ser ajustado
diante dos novos desafios impostos pela pandemia da covid-19.
Foi desse modo, com inspiração na resiliência e criatividade de
nossas organizações parceiras e com orientação de nosso Conselho Político
que fomos capazes de manter as ações planejadas que se mostravam
com continuidade, mesmo diante da pandemia; anular aqueles projetos
que se mostravam impossibilitados ou inadequados diante do contexto;

bem como nos reinventar para, de um modo diferente, enfrentar novas
pautas impostas pela pandemia.
Com a conjuntura drasticamente alterada ficou impossível seguir o
planejamento e executar as ações previstas. Foi preciso enxugar frentes
de atuação e otimizar esforços e recursos disponíveis, cada vez mais
escassos devido à pandemia.
Em diálogo com a sociedade e com as parcerias do mandato,
compreendemos que nossas potências deveriam concentrar-se em ações
específicas, que nos colocassem a serviço da superação de desigualdades
sociais imensas da cidade, intensificadas, e inevitavelmente explicitadas,
pela pandemia. Nesse sentido, dentro do universo de competências do
poder legislativo, optamos pela atuação intensiva em três eixos. Foram
elas.
• FISCALIZAR as respostas da Prefeitura do Recife de enfrentamento aos
efeitos da pandemia. Além disso, também como uma função da fiscalização,
apresentamos propostas qualificadas, viáveis e efetivas para que as políticas
públicas emergenciais chegassem à população que mais precisa;
• FORTALECER as iniciativas de solidariedade e resiliência desenvolvidas
pela sociedade;
• ENFRENTAR negacionismos com comunicação de qualidade, combater
notícias falsas e promover informações sobre a situação da pandemia e
sobre direitos e serviços oferecidos pela Prefeitura;

2020 EM NÚMEROS:
UM RESUMO DA NOSSA ATUAÇÃO
FISCALIZAÇÕES
• 03 BLITZ
• 09 Notas Técnicas, Estudos e Pesquisa
• 02 Sites- GASTOS COM PUBLICIDADE e GASTOS COM A COVID
DIÁLOGOS COM A POPULAÇÃO
• 08 Prestação de contas nos ônibus
• 09 Atos de Rua
• 23 Cartas à Queridagem
PRODUÇÕES PEDAGÓGICAS
• 10 Oficinas
• Publicação: Sistematização do Mandato

PRODUÇÕES LEGISLATIVAS
• 03 Leis Aprovadas
• 08 Projetos de lei
• 21 Pedidos de Informação
• 260 Requerimentos
• 31 Emendas ao Plano Municipal da Primeira Infância aprovadas
• 06 emendas à Lei Orçamentária Anual 2021 aprovadas
HOMENAGENS
• 03 Título de Cidadão
• 02 Medalha do Mérito José Mariano
• 07 Votos de aplauso

CONQUISTAS
QUE FIZEMOS PARTE
CULTURA
• Reabertura do Teatro do Parque;

MOBILIDADE URBANA
• Proibição da dupla função motorista-cobrador;

• Liberação de recursos do edital da Rádio Frei Caneca;
• Pagamento dos cachês dos artistas do Carnaval;

ECONOMIA POPULAR
• Entrega de 100 quiosques para comerciantes informais da Avenida
Conde da Boa Vista;

• Regularização do pagamento dos músicos terceirizados da Orquestra
Sinfônica do Recife;
• Divulgação dos projetos aprovados no edital 2019/2020 do Sistema de
Incentivo à Cultura;

EDUCAÇÃO
• Ampliação do número de matrículas e abertura do Anexo da Escola de
Passarinho ( Marluce Santiago);
• Reforma do Teatro e acessibilidade da Escola de Artes João Pernambuco;

PROJETOS DE CIDADE
• Recife Arretado e as 50 diretrizes para um plano de feliCIDADE;
• Realização da Escola de Campanha do Ocupa Política no Recife;

PATRIMÔNIO MUNICIPAL
• Irandhir Santos, Avanildo Duque e Vera Baroni como cidadãos do Recife;

ACESSIBILIDADE
• Acessibilidade do Diário Oficial do Recife;

• Reconhecimento do trabalho do compositor JoséTobias e da Organização
Não Governamental Grupo Mulher Maravilha (entrega da Medalha do
Mérito José Mariano)

• Ajuste na acessibilidade dos Camarotes do Carnaval da Prefeitura do Recife;
• Ajustes no desenho de acessibilidade arquitetônica da Reforma da
Avenida Conde da Boa Vista;
• Implantação do sistema de audiodescrição no Teatro do Parque

CONQUISTAS ESPECIAIS
COVID-19
TRANSPARÊNCIA
• Disponibilização dos Gastos com a Covid-19 no Portal da Transparência
da Prefeitura do Recife;

SAÚDE
• Obrigatoriedade na disponibilização de álcool em gel, máscara, pia com
água e sabão para equipes que prestam serviços essenciais durante a
pandemia;
• Inclusão do quesito raça/cor nos boletins epidemiológicos da covid-19

ALIMENTAÇÃO
• Descentralização da distribuição de alimentos para população em situação de rua;
• Liberação do Cartão-Alimentação para estudantes da Rede Municipal de
Ensino;

SOLIDARIEDADES PESSOAS, TERRITÓRIOS E DIREITOS
Solidariedade, o ato de consolar, apoiar, auxiliar, defender ou
acompanhar alguém em alguma contingência. São muitas as contingências
à tona, a pandemia, o agravamento das desigualdades sociais e a demora
da gestão municipal em oferecer respostas de apoio à população mais
necessitada.
A ação de número um do replanejamento e redimensionamento
da nossa atuação foi conversar com as organizações parceiras e pessoas
próximas ao nosso mandato para entender como elas estavam se
percebendo nesse novo contexto pandêmico, como imaginavam que iriam
se organizar para passar por esse período e se já estavam organizando
alguma resposta ou atuação específica.
Colocamo-nos solidários às diversas redes de solidariedade já
estruturadas ou em processo de desenvolvimento.
Nossa intenção era saber o que estava já sendo feito, entender
as principais necessidades e organizar internamente a melhor forma
de contribuir e fortalecer as iniciativas e campanhas coordenadas pela
sociedade.
Considerando a impossibilidade material de financiarmos ‘por
completo’ tais iniciativas, optamos por realizar apoios simbólicos através
de divulgação em nossas redes sociais e contatos; uso dos recursos do
cartão alimentação para compras de produtos de alimentação básica e de
materiais de higiene; uso do cartão combustível para abastecimento de
veículos das organizações responsáveis pela logística das campanhas. Mais
de 30 organizações foram apoiadas, com abrangência em 19 localidades.

ORGANIZAÇÕES
Ação Comunitária Caranguejo Uçá, Boca no Trombone, Caranguejo
Tabaiares Resiste, MTST, Grupo Mulher Maravilha, GTP+, Neimfa
(Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis) , Periféricas,
GT Pescadores da Brasília, Grupo Mulher Maravilha, Sindicato de
trabalhadoras e trabalhadores do comércio informal (SINTRACI), Liberta
Elas, Grupo Ruas e Praças, Nova Associação de Travestis e Transexuais de
Pernambuco (Natrape), Centro Sabiá, Gestos, Casa Mulher do Nordeste,
Movimento Sem Terra (Mãos Solidárias), Rede Nacional de Feministas
Antiproibicionistas (Renfa), Sindicato dxs Rodoviárixs, Centro Comunitário
Mário Andrade, Associação Beneficente dos Cegos do Recife (Assobecer),
Fórum de Mulheres de Pernambuco, Coletivo Pão e Tinta, Amotrans-PE
(Articulação e Movimento para Travestis e Transexuais de Pernambuco)
,Coletivo Casa Mãe Maria, Espaço Solidário Gris,TeAmu, Cores do Amanhã,
LGBT Surdo; Produção Resistência Pernambuco; Daruê Malungo; Rede
Tumulto; Gelateca; Ocupação Vila Bom Jesus; FOJUPE; Coletivo Ranusia
Alves, Jardim Resistência; Barraqueiros UFPE; Maracatu Século XXI; Eco
Cultural Voz do Pascoal; Movimento várzea viva; Xambá; Centro Social
Caboclo Flecheiro; Slam das Minas; Espaço Mulher Passarinho
TERRITÓRIOS
Afogados, Água Fria, Arruda, Barro, Boa Vista, Bode, Brasília Teimosa,
Caranguejo Tabaiares, Centro, Coque, Ibura, Ilha de Deus, Mustardinha,
Nova Descoberta, Palha de Arroz, Passarinho, Santo Amaro, Totó, Várzea,
Alto do Pascoal, Jardim São Paulo, Passarinho.

DIREITO À VIDA DA JUVENTUDE
NEGRA E COMBATE AO RACISMO
Somos um mandato antirracista e comprometido com a superação
das injustiças raciais que identificamos na cidade. Em nossa equipa,
organiza-se o Coletivo de Negritude que, de forma autogestionada,
contribui com a elaboração de posicionamentos, comunicações e peças
de fiscalização.
Em tempos de pandemia, as injustiças raciais e sociais na cidade
ficaram ainda mais explícitas, e orientamos nossos esforços para monitorar
e fiscalizar as consequências mais imediatas das desigualdades na vida
das pessoas.
CONTINUIDADES
• Enfrentamentos ao Racismo Institucional: Denunciamos a abordagem
racista e truculenta do Grupamento Tático Operacional que prendeu um
jovem negro na Terça Negra e prestamos assessoria juridica. Também na
ocasião solicitamos que a equipe do GTO recebesse uma formação sobre
racismo institucional;
• Enfrentamentos ao Racismo Estrutural: Participamos dos atos pela
vida de William Silva ( UR1); pela vida de Miguel ( Torres Gêmeas); contra
o racismo do Carrefour que matou João Alberto Freitas;

• Promoção da Igualdade Racial: Participamos da posse do Conselho
Municipal de Política de Promoção e Igualdade Racial do Recife;
colaboramos com o Lançamento do Plano Municipal de Promoção da
Igualdade Racial do Recife e com os próximos passos de divulgação
e fiscalização do mesmo; exaltamos o Dia Municipal de Luta Contra o
Encarceramento da Juventude Negra com a Ocupação das redes sociais
do mandato pelo Coletivo de Negritude
•Valorização da Cultura Negra: apoiamos o movimento pela renomeação
da avenida Presidente Kennedy, em Olinda, para Avenida Xambá, em
homenagem ao Terreiro Xambá; aprovamos a concessão do Título de
Cidadã Recifense à Iyabassé e advogada Vera Baroni; promovemos
mensagens da luta antirracista em peças de comunicação que circularam
no Carnaval ( Brinca na Moral); incidimos para que o Projeto Pátio Criativo
respeite a tradicional cultura negra do Pátio de São Pedro

DIREITO À VIDA DA JUVENTUDE
NEGRA E COMBATE AO RACISMO
• Fortalecemos a luta pela aprovação do PL 2477 no Congresso Nacional,
que assegura que as trabalhadoras domésticas tenham direito ao
afastamento social, salários e direitos trabalhistas enquanto durar a
pandemia;
• Cobramos e a Prefeitura do Recife, através da Secretaria Municipal de
Saúde passaram a identificar a informação sobre raça/cor nos boletins
epidemiológicos da Covid-19 ;
• Fortalecemos iniciativas de comunicação popular para que informações
sobre a pandemia e formas de prevenção à doença chegassem nas
periferias e territórios com maioria da população negra;
• Produzimos uma Nota Técnica específica onde denunciamos e
apontamos alternativas aos impactos da pandemia na vida da população
negra e periférica do Recife;

DIREITO À PARTICIPAÇÃO
NO ORÇAMENTO
Sem orçamento para políticas públicas que promovem direitos
humanos, com transparência, não se eliminam as desigualdades sociais.
Esse foi um mantra que repetimos durante os últimos quatro anos, onde
denunciamos o quanto as prioridades orçamentárias da Prefeitura do
Recife, pelo contrário, são pouco transparentes e vem aprofundando as
desigualdades em nossa cidade. Em 2020 não foi diferente. Reforçamos
nossas reivindicações por transparência dos gastos públicos e pela
distribuição justa dos recursos para que políticas públicas cheguem de
forma ampla à população que mais precisa.
No ano de pandemia, com redução da arrecadação e necessidade
de remanejamento de recursos, sobretudo, para saúde, assistência social
e segurança alimentar, intensificamos a cobrança por maior transparência,
mais recursos para a atenção primária na saúde e na assistência social,
com descentralização territorial das ações de enfrentamento à covid-19,
focando, em especial, nas comunidades com maior vulnerabilidade social.
Cobramos, apontamos soluções e conseguimos que a Prefeitura
reestruturasse seu Portal da Transparência, abrisse os dados sobre as
licitações, contratos e pagamentos referentes à covid-19. E fomos além.
Construímos nossos bancos de dados próprios, disponibilizamos os dados
de forma aberta para a população e programamos um sistema de busca
e compartilhamento de dados que disponibilizamos em dois sites, onde
a população pode encontrar de forma mais fácil e acessível os gastos
da Prefeitura do Recife com publicidade e com as diversas políticas de
enfrentamento aos efeitos da pandemia da covid-19.
Juntamente com os outros 38 mandatos legislativos municipais,
abrimos mão das nossas emendas parlamentares à Lei Orçamentária de

2020, para que os recursos correspondentes fossem remanejados para
as ações de saúde relacionadas à pandemia da covid-19, dialogando com
nossas parcerias da sociedade civil, entendendo que nesses tempos as
prioridades orçamentárias precisam, mais do que nunca, serem revistas.
Banco de Dados Orçamento Arretado
Realizamos 03 encontros de trabalho presencial (e diversos virtuais durante
a pandemia) com o Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada
(PPGIA) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE);
• Produzimos um banco de dados das despesas orçamentárias municipais
por fonte, capaz de identificar as despesas obrigatórias e aquelas passíveis
de remanejamento orçamentário entre órgãos ou entre programas de um
mesmo órgão.
Recursos para Projeto Renda Básica
• Analisamos (com base no Banco de Dados Orçamento Arretado) os
recursos remanejáveis de 13 unidades orçamentárias municipais;
• Elaboramos a proposta de estrutura de financiamento da Renda Básica
Municipal para 30 mil pessoas para subsidiar a plataforma eleitoral do
Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
Emendas à Lei Orçamentária de 2021
• Realizamos 05 oficinas para elaboração de emendas à Lei Orçamentária
de 2021;
• Aprovamos 06 emendas à LOA 2021: Núcleos de Mediação de Conflitos,
Turismo Criativo, Rádio Frei Caneca, Centros POP, Ambulatório Canábico
do SIS, Mulheres Trabalhadoras do Comércio Informal de Alimentos.

DIREITO À PARTICIPAÇÃO
NO ORÇAMENTO
• Publicamos uma série de 07 notas técnicas de fiscalização de políticas
públicas de enfrentamento ao Covid-19, à luz do uso dos recursos
públicos, com problemas apontados de forma fundamentada, sempre
acompanhados de sugestões realistas e possíveis de serem executadas;
• Cobramos melhorias no lançamento dos gastos com a Covid-19 no
Portal da Transparência da Prefeitura do Recife, e as mesmas foram todas
acatadas;
• Lançamos um site específico para que a população pudesse acessar, de
forma facilitada, todos os gastos da PCR com a Covid-19.

DIREITO À COMUNICAÇÃO
E ACESSO À INFORMAÇÃO
Democratizar o acesso à informação de qualidade, fortalecer
iniciativas autônomas de produção de comunicação, defender a
comunicação pública, cobrar transparência dos poderes públicos,
aproximar a política institucional da vida da pessoas e fiscalizar as políticas
de comunicação da Prefeitura do Recife são os principais eixos de nossa
atuação pela garantia do Direito à Comunicação.
Em 2020, tivemos que intensificar nossa incidência especialmente
na cobrança por transparência nas informações sobre a covid-19,
denunciando a falta de comunicação educativa por parte da Prefeitura e os
altos gastos com propaganda sobre os feitos da gestão no enfrentamento
à pandemia. Fortalecemos iniciativas autônomas e comunitárias de
disseminação de informações que auxiliassem a população frente ao
contexto e de democratização do acesso à informação de qualidade,
sobretudo para combater notícias falsas sobre a pandemia, negacionismos
e garantir que toda a população estaria ciente de seus direitos em tempos
de calamidade, bem como das noções básicas de prevenção e cuidados
com a doença.

• Participamos de atividade do programa “Teça no Mangue”, da Ação Comunitária Caranguejo Uçá, com vivências, debate e proposições para o
mandato
nas pautaspara
da Ilha
de Deus e dos
territórios
tradicionais
Edital
remunerado
programação
da demais
Rádio Frei
Caneca:
pesqueiros docom
Recife.
Contribuímos
a divulgação do primeiro edital remunerado da Rádio
Frei Caneca (que ajudamos a estruturar com destinação de recursos pela
Lei
Orçamentária Anual
2019), e cobramos
pela liberação
do pagamento
• Representamos
as reivindicações
da comunidade
junto aos
órgãos púdos programas aprovados.
blicos, em relação a ausência dos serviços de Correios, precariedade dos
serviços de
iluminação
e conclusão do sistema de esgotamento sanitário
Diálogos
com
a população:
da comunidade,
êxito
na recuperação
da iluminação de
vias e da
08
Prestação de obtendo
contas nos
ônibus
no período pré-pandemia;
lançamento
ponte
de nova
acesso.
de
uma
forma de se aproximar das pessoas, com as Cartas à
Queridagem ( 04 enviadas pelos correios, email, whatsapp e redes sociais,
19
exclusivamente
pelos
canais
• Realizamos
pesquisa
sobre
“A virtuais
situaçãode
dacomunicação)
Pesca na Ilha de Deus”, como
parte do projeto “Recife Morada de Peixe”, com aplicação e tabulação de
Fiscalização dos gastos com publicidade:
questionário,
produção
de relatório
vídeo,
apresentados
em Audiência
Com
a elaboração
de um
sistemaede
mineração
e compartilhamento
Pública sobre
a Pescados
no Recife,
sede
da Ação
Comunitária
simples
e acionável
Dados realizada
Abertos na
e do
Portal
da Transparência
Caranguejo possibilitando
Uçá (ver em Direitos
Comunidades
Pesqueireferentes,
acesso,das
entre
outros, aos Tradicionais
gastos da Prefeitura
com
Publicidade
da
gestão.
ras)
• Mediamos Visita de alunos(as) do curso de graduação em medicina
(UFPE) para conhecer a Ilha na perspectiva da saúde pública numa comunidade tradicional, ampliando a visibilização do “Recife Morada de Peixe”

DIREITO À COMUNICAÇÃO
E ACESSO À INFORMAÇÃO
Combate a notícias falsas e negacionismos:
Denunciamos a rádio Nova da Paz, junto com 12 organizações da sociedade
civil, ao Ministério Público de Pernambuco e ao Ministério Público Federal,
pela disseminação de conteúdos negacionistas sobre a pandemia;
Cobranças por acessibilidade comunicacional:
Denunciamos a falta de acessibilidade para a população surda e cega na
comunicação da Prefeitura sobre a Covid-19, desde o início da pandemia;
Interpretamos em libras em nossas redes, os comunicados oficiais da
Prefeitura, cobrando o ajuste imediato de conduta; Publicamos três notas
técnicas (uma específica) abordando a acessibilidade comunicacional na
publicidade da Prefeitura e cobrando maior participação das campanhas
educativas;
Reivindicações por transparência dos gastos com a Covid:
Elaboramos um sistema de mineração e compartilhamento simples
e acionável dos dados do Portal da Transparência e dos Dados Abertos
referentes, especificamente, aos gastos da Prefeitura com a Covid-19 e
publicamos o site gastoscovid.recife.br;
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• Mediamos Visita de alunos(as) do curso de graduação em medicina
(UFPE) para conhecer a Ilha na perspectiva da saúde pública numa comunidade tradicional, ampliando a visibilização do “Recife Morada de Peixe”

DIREITO À CULTURA
Defender o amplo Direito à Cultura é cobrar que o Estado garanta
a toda população o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às
fontes da cultura nacional, apoie e incentive a valorização e a difusão das
manifestações culturais.
Em 2020, concentramos nossos esforços para fortalecer a
cadeia produtiva e econômica da cultura popular do Recife, valorizamos
profissionais do setor, reivindicamos formas de subsídio e apoio à produção
na luta pelos editais municipais de fomento (SIC/FIC), lutamos para que
mais equipamentos culturais públicos fossem devolvidos à população,
com acessibilidade e estruturas de gestão mais democrática e diversa.
Com a pandemia, muito embora o consumo cultural tenha ajudado muitas
pessoas em tempos de isolamento social, as políticas de apoio às classe
cultural, artistas e profissionais, não acompanharam a importância do
setor. Trabalhamos para garantir que as pessoas que mobilizam a Cultura
do Recife não fossem preteridas ou desprivilegiadas nas políticas de
assistência da Prefeitura.
Fortalecimento da cultura:
Realizamos Encontro Cultural na Vila Teimosinho, em diálogo com quem
mora na comunidade e com organizações culturais locais (Turma do Flau,
Juventude do Cine Clube Teimosinho, Benção Capoeira, Messias Black)
e de outras comunidades (Associação de Três Carneiros, grupo de teatro
Teamu &CIA, Grupo Percussivo Nação da Ilha de Deus, Boi da Cutia
do Alto do Pascoal); Realizamos 03 reuniões e elaboramos Projeto de
Lei que institui o Dia Municipal do Grafite (27 de Março), em conjunto
cozm os grupos Pão e Tinta, Pixe Girls, Cores do Amanhã, Point Bomb,
Reifusion, Coletivo Bronx e artistas individuais; Apoiamos 12 blocos de
carnaval ligados às diversas causas sociais e aos direitos humanos, com
orquestras de frevo, de acordo com a Lei Liberato (Bloco por amor às
Graças, Carnaval do SIS, Bloco Che Bar, Bloco URSENE, Bloco Me Segura

Senão Eu Caio, Bloco da Reforma Urbana, Bloco Seu Deodato, Bloco
Transfolia, Bloco Ralado não morreu e Bloco do Sopão, Bloco Sou Gorda
mas Eu Pulo,Bloco Bacalhau da Bel)
Valorização de quem trabalha com a cultura:
Denunciamos e conquistamos a regularização nos pagamentos atrasados
de violinistas terceirizados da Orquestra Sinfônica do Recife; Monitoramos
semanal-mente, através do Portal da Transparência, e cobramos o
pagamento de cachês atrasados de artistas e demais profissionais da
cultura; Exaltamos trabalhadores do Carnaval do Recife, através de Voto
de Aplauso; Reconhecemos os valorosos serviços culturais prestados
à nossa cidade pelo músico e compositor José Tobias, concedendo a
Medalha do Mérito José Mariano e pelo ator Irandhir Santos, que recebeu
o título de Cidadão do Recife.
Democratização de Equipamentos e Espaços Culturais:
Incidimos junto à Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer da Prefeitura
do Recife, para que o Projeto Pátio Criativo, de ocupação cultural do Pátio
de São Pedro, garanta em seu edital e nas diretrizes para a ocupação,
processos democráticos, inclusivos e garantidores da permanência da
identidade negra característica do local; Cobramos, em conjunto com a
Comissão de Acompanhamento da Reforma do Teatro do Parque, mais
celeridade da Fundação de Cultura nas licitações dos equipamentos e
mobiliário para conclusão das obras no teatro, inaugurado em dezembro.
Financiamento da Cultura:
Cobramos a liberação dos resultados e dos recursos dos Editais do
Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) e do Fundo Municipal de Cultura (FIC),
em diálogo com o Conselho Municipal de Cultura e com a Sociedade Civil,
ainda sem execução financeira; Apoiamos o Conselho Municipal de Cultura
com informações sobre o planejamento e a execução do orçamento de
cultura do Recife.

DIREITO
À CULTURA
Impactos na cadeia produtiva da cultura:
Coordenamos, em parceria com a mandata das Juntas Codeputadas, a
ação “A Cultura precisa Sobreviver”,de escuta e elaboração de propostas
de enfrentamento aos impactos da pandemia na cadeia produtiva da
cultura, junto aos diversos segmentos da cultura, mediando a sua entrega
aos poderes públicos e gestores de cultura no município e no Estado de
Pernambuco; Realizamos 14 reuniões com segmentos da cultura, em
parceria com as Juntas Codeputadas para apresentação e debate sobre
as modalidades de renda básica, apoios e editais para a cultura, através da
Lei Aldir Blanc.
Ciclos culturais:
Incidimos, junto à Secretaria e à Fundação de Cultura para que abrissem
edital especial para o São João 2020; Aprovamos requerimento de
indicação à Secretária de Cultura do Recife e ao Presidente da Fundação
de Cultura da Cidade do Recife, para que seja constituído um fórum para
discussão sobre o carnaval 2021, junto à sociedade civil, a Prefeitura ainda
não atendeu à solicitação.

DIREITO
À EDUCAÇÃO
É competência do município garantir com excelência e
universalidade o acesso à educação básica da cidade. Para isso, dispõe de
recursos próprios e federais para que todas as crianças possam frequentar
escolas e creches públicas, próximas de seus domicílios, com estrutura
física, pedagógica e alimentação. Tudo que extrapola essas competências,
só poderia ser assumido como compromisso após todas as obrigações
cumpridas. Não é isso que observamos e, por isso, fiscalizamos e cobramos
que o poder executivo local cumpra com suas obrigações e garanta o Direito
à Educação na cidade. Em 2020, continuamos focando na universalização
do acesso (o Recife ainda tem 3 mil crianças e adolescentes fora da sala
de aula!), na inclusão - com acessibilidades - de estudantes com as mais
diversas deficiências, na valorização de profissionais e consolidação de
carreiras especiais, como as de Agente de Apoio ao Desenvolvimento
Escolar Especial e de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e na ampliação
e qualificação das estruturas e instalações para melhor acolher as crianças
e adolescentes.
No contexto pandêmico, com a suspensão das aulas e, em
consequência, do acesso de estudantes à alimentação escolar, a Rede
Municipal de Ensino foi desafiada a readequar o ensino, bem como buscar
uma solução para o aprofundamento da insegurança alimentar de muitas
famílias de estudantes, sem acesso à merenda escolar. Diante disso,
observamos de perto esses desafios, buscamos ampliar o diálogo com
a Secretaria de Educação e com a comunidade escolar e fiscalizamos a
execução (regularidade e qualidade) e os gastos referentes, sobretudo,
ao fornecimento de kits pedagógicos, alimentos, materiais de limpeza e
higiene pessoal.

Financiamento da Educação:
Fortalecemos a campanha nacional pelo FUNDEB permanente, contra as
ameaças de extinção do fundo, com pronunciamentos na Tribuna e em
nossas redes.
Ampliação do acesso:
Incidimos pela abertura das 90 vagas do anexo da Escola Municipal Marluce
Santiago (Passarinho) e acompanhamos o processo de matrículas;
Valorização de profissionais da educação:
Realizamos, junto com outros vereadores e vereadoras, reunião entre
professoras e professores da Rede Municipal de Ensino (em estado de
greve) e a Prefeitura do Recife na tentativa de negociação do aumento
salarial.
Ampliação e qualificação das estruturas e instalações:
Fiscalizamos as obras, em andamento, de reforma do teatro da Escola
Municipal de Artes João Pernambuco e vistoriamos as demais obras que
já haviam sido executadas pela Prefeitura na escola em decorrência da
nossa Audiência Pública de 2018.

DIREITO
À EDUCAÇÃO
Alimentação Escolar:
Incidimos pela regularização da distribuição de cestas básicas para
estudantes da Rede Municipal de Ensino, em decorrência da suspensão das
aulas e do fornecimento da merenda escolar; Denunciamos a interrupção
do fornecimento de cestas básicas e incidimos pela disponibilização dos
cartões alimentação para as famílias; Acompanhamos as manifestações
de mães e estudantes pela falta de acesso à alimentação escolar.

DIREITOS DAS COMUNIDADES
TRADICIONAIS PESQUEIRAS
Ainda em recuperação do crime ambiental de 2019, com o
derramamento de óleo nas praias, intoxicação do pescado e das próprias
pessoas que vivem da pesca, os territórios tradicionais pesqueiros do
Recife foram profundamente impactados pela pandemia de 2020. Muito
mobilizadas com a própria sobrevivência, as pessoas tiveram poucas
condições de se organizarem para avançar em questões também
fundamentais, como regularização dos territórios tradicionais de pesca,
criação de uma política municipal da pesca e incidência no processo de
revisão e elaboração do Plano Diretor, por exemplo.
De nossa parte, o mandato cuidou para se manter próximo das
pessoas, dando suporte às estratégias de resiliência em curso nos
territórios.
As atividades de pesquisa, de elaboração de políticas de saúde,
geração de renda e gestão ambiental, respeitando a vocação dos territórios
e de suas atividades de pesca artesanal, foram suspensas devido à
pandemia.

Continuidades:
Elaboramos, em conjunto com o Caranguejo Uçá, a Comissão Pastoral dos
Pescadores (CPP), Fase, Pesquisadores da FUNDAJ e UFPE, instrumento
de pesquisa de campo para a segunda etapa da pesquisa sobre as
comunidades tradicionais pesqueiras do Recife, que teve sua aplicação
interrompida em função da covid-19;
Apoiamos a realização do Cine Mocambo, em parceria com o Caranguejo
Uçá e organizações de Brasília Teimosa

DIREITOS DA
POPULAÇÃO LGBTQI+
Durante o ano todo nosso mandato se deparou com a necessidade
pulsante de responder à onda de Notícias falsas que sugeriam que, em
algum momento, votamos contra a diversidade e contra os direitos da
população LGBTQI+ em um projeto de Lei sobre o Dia Municipal da
Família Recifense.
Com a tranquilidade de quem sempre esteve do lado de quem
luta contra toda e qualquer manifestação de LGBTQfobia, aproveitamos
a oportunidade para promover uma série de conteúdos de exaltação e
respeito à diversidade, como os materiais sobre tipos de Família, o
Orgulho LGBTQ+; a Visibilidade Lésbica; a Visibilidade Trans e a Visibilidade
Bissexual. Durante todo o ano promovemos mensagens antilgbtfóbicas.
No debate sobre as prioridades orçamentárias, buscamos fortalecer
as políticas de saúde para a população LGBTQI+ da cidade.

• Participamos de atividade do programa “Teça no Mangue”, da Ação Comunitária Caranguejo Uçá, com vivências, debate e proposições para o
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questionário, produção de relatório e vídeo, apresentados em Audiência
Pública sobre a Pesca no Recife, realizada na sede da Ação Comunitária
Caranguejo Uçá (ver em Direitos das Comunidades Tradicionais Pesqueiras)
• Mediamos Visita de alunos(as) do curso de graduação em medicina
(UFPE) para conhecer a Ilha na perspectiva da saúde pública numa comunidade tradicional, ampliando a visibilização do “Recife Morada de Peixe”

DIREITO
DAS MULHERES
Os impactos dos desarranjos sanitário e social foram duramente
percebidos nas vidas das mulheres. A sobrecarga com os trabalhos
domésticos e com os cuidados com crianças e pessoas idosas, na maioria
das vezes atribuídos exclusivamente às figuras femininas no âmbito
domiciliar, aliado ao esfacelamento dos arranjos econômicos dos núcleos
familiares, conduziram um processo de exaustão generalizada e muito
adoecimento para as mulheres, se não pela covid-19, mental.
Esse fenômeno não se deu de maneira isolada e, muito embora
operem em níveis individuais, são sociais. São reflexos e consequências
de uma sociedade violenta contra mulheres, que trata de forma injusta o
valor entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo, e que contribuiu
para a manutenção de um sistema refinado de opressões, que vão desde
o campo simbólico ao campo físico.
Não é coincidência que observamos durante o ano um grande
aumento dos casos de feminicídio, violência doméstica e também
violência política contra as mulheres.
Comprometido com a luta feminista, nosso mandato se colocou à
disposição de coletivos e organizações feministas do Recife para colaborar
com suas ações e fortalecer com o que pudessemos, fosse marcando
presença em ato, oferecendo suporte de comunicação, logístico, sempre
ao alcance para apoiar, mas distante o suficiente para que ficasse sempre
explícito que o protagonismo da luta feminista é das mulheres feministas.

Violência contra as mulheres:
Participamos dos atos descentralizados do #8M; Participamos das
mobilizações por respostas sobre o assassinato da vereadora carioca
Marielle Franco; Juntamo-nos às manifestações pelo direito ao aborto
seguro e gratuito de uma criança que foi estuprada pelo tio, contrapondonos à pressão conservadora conrária ao procedimento; Participamos dos
atos por justiça para uma mãe pela perda de seu filho (miguel) pelas mãos
do descaso racista em relação à vida de um menino negro; Divulgamos
amplamente os serviços de acolhimento às mulheres e os canais de
denúncias em casos de violência, indicando, inclusive, serviços específicos
para mulheres surdas; Visibilizamos a regulamentação federal que obriga
que toda notícia sobre violência contra mulher venha acompanhada
da informação sobre como denunciar e a quem recorrer em casos de
violações.
Anti-machismo:
Promovemos mensagens anti-machistas no Carnaval, na campanha
#BrincaNaMoral, com cartazes com os dizeres “respeita as mina, as mona
e as mana” e “não é não”.

DIREITO
DAS MULHERES
Saúde da Mulher:
Acolhemos a reivindicação do Comitê Municipal de Enfrentamento à
Mortalidade Materna e cobramos da Prefeitura do Recife que assumisse
um conjunto de providências relativas à garantia de testagem da covid-19
durante o pré-natal, com as parturientes e outras iniciativas com vistas à
redução da mortalidade materna em tempos de pandemia.

DIREITO DAS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA
O anticapacitismo nos ensina todos os dias que não há democracia
possível, nem cidadania, em uma sociedade inacessível para todas as
pessoas. A gente entende que nenhuma obra, comunicação institucional,
programação cultural, precisaria ser adequada à acessibilidade universal,
caso fossem concebidas a tendo como ponto de partida.
Não é um exercício de empatia, é uma conduta deliberada para
que a população com deficiência tenha acesso a direitos, à cidade. O
capacitismo é mais que um sistema de exclusão, é um sistema completo
de opressão.
Nosso mandato apoia diversos segmentos mobilizados pela
superação das opressões das pessoas com deficiência e cumpre o papel
de fiscalizar, cobrar que os poderes públicos cumpram as normas e
garantam acessibilidade em todas as ações.
Em um ano como 2020, por exemplo, a ausência de acessibilidade
comunicacional nos comunicados oficiais sobre a pandemia, deixou ainda
mais vulnerável a população surda. Fomos pra cima e revertemos alguns
dos limites.

• Participamos de atividade do programa “Teça no Mangue”, da Ação Comunitária Caranguejo Uçá, com vivências, debate e proposições para o
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DIREITO DAS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA
Acessibilidade Comunicacional:
Realizamos estudo sobre o nível de acessibilidade de 172 vídeos sobre a
Covid-19 postados na página oficial da Prefeitura do Recife no Facebook
entre março e julho de 2020; Publicamos Nota Técnica específica sobre a
falta de acessibilidade comunicacional nas peças publicitárias da Prefeitura
do Recife sobre a Covid-19, sugerindo adequações.

• Participamos de atividade do programa “Teça no Mangue”, da Ação Comunitária Caranguejo Uçá, com vivências, debate e proposições para o
mandato nas pautas da Ilha de Deus e dos demais territórios tradicionais
pesqueiros do Recife.
• Representamos as reivindicações da comunidade junto aos órgãos públicos, em relação a ausência dos serviços de Correios, precariedade dos
serviços de iluminação e conclusão do sistema de esgotamento sanitário
da comunidade, obtendo êxito na recuperação da iluminação de vias e da
ponte de acesso.
• Realizamos pesquisa sobre “A situação da Pesca na Ilha de Deus”, como
parte do projeto “Recife Morada de Peixe”, com aplicação e tabulação de
questionário, produção de relatório e vídeo, apresentados em Audiência
Pública sobre a Pesca no Recife, realizada na sede da Ação Comunitária
Caranguejo Uçá (ver em Direitos das Comunidades Tradicionais Pesqueiras)
• Mediamos Visita de alunos(as) do curso de graduação em medicina
(UFPE) para conhecer a Ilha na perspectiva da saúde pública numa comunidade tradicional, ampliando a visibilização do “Recife Morada de Peixe”

DIREITO
À MORADIA
Um direito humano fundamental que vai muito além de um teto e
quatro paredes para se morar, o Direito à Moradia e sua garantia sempre
ocupou as agendas de trabalho dentro do mandato. Quando nos colocamos
a disposição dos movimentos de Luta pelo Direito à Moradia, sabemos
que a reivindicação por moradias precisa ser acompanhada de aspectos
como acesso a serviços públicos e infraestrutura urbana, habitabilidade,
cultura, localização adequada, um conjunto de aspectos tão complexos
que, para que políticas de moradia sejam desenvolvidas com respeito à
população, muito diálogo e disposição política são imprescindíveis. Isso a
gente tem de sobra, a Prefeitura do Recife tem de menos.
Em 2020 trabalhamos para disponibilizar informações de qualidade
para subsidiar lutas e políticas públicas, e também como mediador entre a
sociedade e os poderes públicos, por percebermos, por inúmeras vezes,
a inabilidade da gestão para conduzir esse contato de forma direta, sem
necessidade de mediação.
Déficit Habitacional:
Concluímos pesquisa (iniciada no final de 2019) sobre o perfil sócio
econômico e as condições de moradia das moradoras e dos moradores
de palafitas da comunidade do Bode, no Pina, junto com o Coletivo Pão
e Tinta, Livroteca Brincante de Pina, CAUS, CPDH, MTST, pescadores e
pescadoras do Bode
Construção de Habitacionais:
Incidimos, junto à Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura do Recife para
que o Plano Urbanístico do Aeroclube seja debatido e contemple mais
habitacionais; Defendemos que as unidades do Habitacional Encanta

Moça, em construção no Aeroclube, atenda à demanda antiga da
comunidade ribeirinha das palafitas do Bode.
Mobilização por moradia:
Fortalecemos a campanha por mais moradia, com estratégias de
comunicação comunitária na comunidade do Bode, em parceria com a
articulação Comunicadores do Bode, formada por lideranças do local.
Infraestrutura urbana:
Fiscalizamos a obra de requalificação do Canal Guarulhos de contenção
dos alagamentos no bairro de Jardim São Paulo, dialogando com grupos
locais (Praça do Cristo, Gelateca Cultural Maria Betânia) e incidindo junto
à EMLURB pela viabilização de licitação da obra; Fiscalizamos a execução
das obras do PAC Beberibe, de requalificação urbanística e saneamento
integrado das margens do Rio Beberibe, no Porto da Madeira, Beberibe,
Dois Unidos e Linha do Tiro e cobramos e viabilizamos reparos em trechos
executados de drenagem e pavimentação.
Serviços Públicos Urbanos:
Reivindicamos, através de um pacote de 87 requerimentos, baseados em
uma consulta pública em meio digital, sobre demandas de serviços de
manutenção urbana, necessários para o enfrentamento do período das
chuvas, por um inverno sem tragédias no Recife; Requeremos, a partir de
demanda de moradores da comunidade Saramandaia, em Campo Grande,
serviços municipais referentes à limpeza urbana, saúde, direito à cidade,
fornecimento de água e entrega de correspondências na localidade.

DIREITO À MOBILIDADE
E TRANSPORTE PÚBLICO
O Recife tem muitos limites à garantia do direito à mobilidade e
ao transporte público de qualidade, e a gente atribui essa dificuldade à
priorização, por parte da gestão municipal, de políticas que beneficiem
o empresariado, sob lógicas rodoviaristas, que privilegiam o uso de
automóveis individuais, em detrimento da superação dos problemas que
atingem a mobilidade da maior parte das pessoas, como as limitações
para a mobilidade ativa.
Transporte Público coletivo sucateado, caro e inseguro, aliado a
uma malha cicloviária inconsistente e igualmente insegura, são maneiras
de impedir que a população acesse a cidade de uma forma geral, desde
serviços básicos e essenciais como educação, saúde e trabalho, ao lazer
e cultura.
Nosso mandato atua pela qualidade do ecossistema do transporte
público no Recife, com a fiscalização das composições tarifárias, defesa
de trabalhadoras e trabalhadores que prestam esses serviços nas
atribuições de condução e cobrança, bem como pela qualificação dos
veículos e sistemas de acessibilidade para pessoas com deficiência. Além
disso, incidimos no fortalecimento de reivindicações da sociedade por um
desenho cicloviário mais amplo, eficiente e abrangente.

Qualidade do Transporte Público:
Aprovamos o Projeto de Lei 05/2019 que proibiu a dupla função de motorista
e cobrador no Recife, a partir de provocação do Sindicato dos Rodoviários
de Pernambuco, ainda em 2019; Incidimos e o Prefeito sancionou a Lei
(Lei Municipal nº 18.761/2020) e o Consórcio Grande Recife de Transportes
regulamentou, através de portaria.
Mobilidade Ativa:
Mediamos diálogo entre Grupo de Moradores da Avenida Beira Rio da
Madalena e a Secretaria de Mobilidade e a Companhia de Trânsito e
Transporte Urbano (CTTU), para que fossem implantados novos semáforos
e reconfiguradas as faixas de pedestres, implantação de martelos nas
esquinas, forçando a diminuição da velocidade dos carros e encurtando
a travessia dos pedestres; Mediamos diálogo entre a Associação Por
Amor às Graças e a Secretaria de Mobilidade e a Companhia de Trânsito
e Transporte Urbano (CTTU), para que a mobilidade ativa fosse valorizada
nas intervenções de engenharia de tráfego a serem implantadas no bairro
das Graças; Fiscalizamos o processo de licitação da obra de urbanização
da Beira-rio das Graças, junto com a Associação Por Amor às Graças que,
desde 2013, vem lutando para que a mobilidade ativa fosse priorizada no
projeto.

DIREITO À MOBILIDADE
E TRANSPORTE PÚBLICO
Qualidade do Transporte Público:
Denunciamos a redução de frota e de horários de circulação de linhas
de ônibus alimentadoras de Terminais de Integração, requerendo ao
Consórcio Grande Recife que as mesmas voltassem a circular como antes
da pandemia.
Mobilidade Ativa:
Incidimos, através de requerimento à Secretaria de Mobilidade e Controle
Urbano, da Prefeitura do Recife, que o Plano Emergencial para Implantação
de Estrutura Cicloviária no Recife durante a pandemia da Covid-19,
elaborado pela AMECICLO, fosse executado.

DIREITO AO USO DOS ESPAÇOS
E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Espaços e equipamentos públicos da cidade precisam ser ocupados.
A rua tem potencial democrático, de convivência social e de experiência
cultural e econômica, mas precisa ser ocupada para desempenhar toda
sua potência.
Para que a população ocupe e viva os espaços públicos, esses
espaços precisam estar preparados para acolhê-la, com iluminação de
qualidade, limpeza urbana, manutenção dos espaços, transporte público,
atividades culturais, gastronômicas, dentre outras.
Abandonar espaços públicos, ou mesmo reprimir iniciativas
autônomas de sua ocupação, como o comércio popular de rua da cidade,
contradiz todos os estudos da sociologia da violência e conceitos atuais
e preventivos de políticas de segurança pública, por exemplo. Sem contar
que, especialmente em tempos de pandemia, os espaços públicos,
utilizados com segurança e com medidas de segurança, seguindo
orientações sanitárias e de saúde pública, têm sido a única fonte de renda
de muitas famílias, e a única opção de lazer também.
Nossa atuação é sempre pela ocupação democrática dos espaços
públicos, para que sejam cada vez mais vivos, diversos e com qualidade,
valorizando quem ocupa, cobrando a Prefeitura para que qualifique
os espaços e equipamentos municipais e livre a cidade de símbolos e
homenagens que nos remetam aos tempos de chumbo e opressões.
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DIREITO AO USO DOS ESPAÇOS
E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Valorização do Comércio Popular de Rua:
Mediamos o diálogo entre comerciantes de Espetinhos da Rua da Saudade,
na Boa Vista, através do SINTRACI e a Secretaria de Mobilidade e Controle
Urbano (SEMOB) para o retorno das atividades suspensas em função da
pandemia; Elaboramos minuta de Termo de Utilização e convivência do
Food Park onde serão alocados comerciantes de Espetinhos da Rua da
Saudade, na Boa Vista, e mediamos entre SINTRACI e SEMOB; Aprovamos
emenda à Lei Orçamentária Anual de 2021 destinando recursos para
qualificação de mulheres trabalhadoras do comércio de rua de alimentos.

• Participamos de atividade do programa “Teça no Mangue”, da Ação Comunitária Caranguejo Uçá, com vivências, debate e proposições para o
mandato nas pautas da Ilha de Deus e dos demais territórios tradicionais
pesqueiros do Recife.
• Representamos as reivindicações da comunidade junto aos órgãos públicos, em relação a ausência dos serviços de Correios, precariedade dos
serviços de iluminação e conclusão do sistema de esgotamento sanitário
da comunidade, obtendo êxito na recuperação da iluminação de vias e da
ponte de acesso.
• Realizamos pesquisa sobre “A situação da Pesca na Ilha de Deus”, como
parte do projeto “Recife Morada de Peixe”, com aplicação e tabulação de
questionário, produção de relatório e vídeo, apresentados em Audiência
Pública sobre a Pesca no Recife, realizada na sede da Ação Comunitária
Caranguejo Uçá (ver em Direitos das Comunidades Tradicionais Pesqueiras)
• Mediamos Visita de alunos(as) do curso de graduação em medicina
(UFPE) para conhecer a Ilha na perspectiva da saúde pública numa comunidade tradicional, ampliando a visibilização do “Recife Morada de Peixe”

DIREITO À CIDADE E
PLANEJAMENTO URBANO
O Planejamento urbano como um conjunto de diretrizes e
regulamentações que orienta a forma como a cidade pode crescer,
desenvolver, e funcionar materializa-se em um conjunto de normas que,
por sua influência na qualidade de vida da cidade e da população, tem
por princípio ser construído de forma coletiva, para que ampla parte da
população ajude a elaborar, de forma a respeitar as diversidades e vocações
da cidade, em sua pluralidade.
É no exercício de planejar a cidade que a gente define as áreas que
precisam de preservação ambiental, de proteção social, desenvolvimento
econômico, dentre outros.
Nosso mandato sempre trabalhou de forma contundente
para garantir ao máximo que todas essas elaborações fossem feitas,
efetivamente, de forma coletiva, popular, acessível, com amplo diálogo
com a população.A Prefeitura do Recife sempre faz força diametralmente
oposta e dificulta o engajamento da população na elaboração dos planos
que irão orientar suas vidas.
Em 2020, vivemos um exemplo emblemático dessa situação, com
a condução do Processo de revisão do Plano Diretor da cidade, que se
arrasta desde 2018, e foi apreciado e emendado pela Comissão Especial
do Plano Diretor da Câmara (nosso mandato ocupou a vice-presidência)
de forma açodada, votado em Plenário Virtual a toque de caixa, no apagar
das luzes da legislatura, em meio à pandemia e longe da sociedade. Como
resultado, um novo Plano Diretor sem identidade com a cidade e com
as pessoas, a serviço do mercado imobiliário, que tende a aprofundar

as desigualdades em nossa cidade, a ser violador do direito à cidade da
população em situação de maior vulnerabilidade, distante de agendas
globais como a proteção e a preservação ambiental.
Ordenamento Urbano:
Protocolamos Projeto de Decreto Legislativo para sustar o Decreto
do Prefeito que permite a construção de edifícios de até 8 pavimentos
na Unidade de Conservação de Paisagem Parque da Tamarineira;
Participamos, enquanto Vice-Presidente da Comissão Especial de Revisão
do Plano Diretor, em constante diálogo com a Articulação Recife de Luta
e as organizações que a compõem, a academia e o Ministério Público
de Pernambuco, das reuniões de apreciação das emendas na Comissão
Especial e das sessões de votação do Relatório Final, aprovando xx das 123
emendas apresentadas pelo mandato, realizando dura e solitária oposição
às emendas que aumentaram o potencial construtivo de quase toda a
cidade e flexibilizaram normas de proteção das ZEIS e áreas ambientais.
Controle urbano:
Levantamos dados sobre licenciamento de construção de edifício no
limite da ZEIS Brasília Teimosa, por solicitação da Turma do Flau e outras
organizações locais, e participamos de debate sobre especulação
Imobiliária em Brasília Teimosa; Fiscalizamos e incidimos para o embargo
da obra irregular do Boyzinho bar, no Cordeiro, sem projeto aprovado e
sem licença de funcionamento, a partir de denúncia do movimento antiBoyzinho e atuação junto à Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano
(SEMOC).

DIREITO
À SAÚDE
É responsabilidade da Prefeitura do Recife elaborar políticas
públicas de saúde para o âmbito municipal, prioritariamente da atenção
básica, e garantir que a população tenha acesso à prestação direta de
serviços assistenciais, de vigilância epidemiológica e sanitária; a gestão
das unidades de saúde, e a contratação, administração e capacitação de
profissionais de saúde.
Em 2020, a pandemia revelou com ainda mais intensidade o
quanto a rede de cobertura básica de saúde na cidade é frágil e desigual,
e mais, o quanto os recursos são mal empenhados. Como consequência
mais imediata e cruel, pudemos identificar uma maior letalidade do vírus
na população negra e periférica.
O mandato se mobilizou, com ainda mais intensidade, à fiscalização
dos gastos da gestão com saúde, denunciamos a ausência de políticas
públicas voltadas para a população negra, LGBTQi+ e também as dedicadas
à redução da mortalidade materna. E, como de habitual, vinculamos à cada
crítica e denúncia, conjuntos de recomendações e ajustes imediatos de
conduta.
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• Mediamos Visita de alunos(as) do curso de graduação em medicina
(UFPE) para conhecer a Ilha na perspectiva da saúde pública numa comunidade tradicional, ampliando a visibilização do “Recife Morada de Peixe”

DIREITO
À SAÚDE
Notas Técnicas Covid-19 Saúde:
Realizamos estudos, posicionamo-nos através de notas técnicas, na
Tribuna e nas redes, fizemos representações junto ao Ministério Público
de Pernambuco e ao Ministério Público de Contas (Tribunal de Contas
de Pernambuco) e apresentamos sugestões relativas à transparência nos
gastos com hospitais de campanha, a ausência de educação em saúde,
fragilidades da atenção básica no enfrentamento da pandemia.
Ações comunitárias em saúde:
Apoiamos e visibilizamos o curso de Formação de Agentes Populares de
Saúde, uma iniciativa do projeto Mãos Solidárias/Periferia Viva, que une
100 voluntários, entre profissionais de saúde, professores sanitaristas da
UFPE, da UPE e da Fiocruz.

• Participamos de atividade do programa “Teça no Mangue”, da Ação Comunitária Caranguejo Uçá, com vivências, debate e proposições para o
mandato nas pautas da Ilha de Deus e dos demais territórios tradicionais
pesqueiros do Recife.
• Representamos as reivindicações da comunidade junto aos órgãos públicos, em relação a ausência dos serviços de Correios, precariedade dos
serviços de iluminação e conclusão do sistema de esgotamento sanitário
da comunidade, obtendo êxito na recuperação da iluminação de vias e da
ponte de acesso.
• Realizamos pesquisa sobre “A situação da Pesca na Ilha de Deus”, como
parte do projeto “Recife Morada de Peixe”, com aplicação e tabulação de
questionário, produção de relatório e vídeo, apresentados em Audiência
Pública sobre a Pesca no Recife, realizada na sede da Ação Comunitária
Caranguejo Uçá (ver em Direitos das Comunidades Tradicionais Pesqueiras)
• Mediamos Visita de alunos(as) do curso de graduação em medicina
(UFPE) para conhecer a Ilha na perspectiva da saúde pública numa comunidade tradicional, ampliando a visibilização do “Recife Morada de Peixe”

DIREITO À POLÍTICA
DE DROGAS
Por uma política de drogas que promova um debate franco e
sincero sobre as reais consequências do proibicionismo na nossa cidade.
Sabemos que como representantes do poder legislativo municipal,
pouco podemos quanto à descriminalização das drogas, uma vez que
esta é uma competência do legislativo federal. Todavia, dentro de nossas
possibilidades, há muito que pode ser feito e nós fazemos.
São muitas as consequências da política proibicionista na cidade,
como o encarceramento da juventude negra, criminalização da população
negra, periférica e também das pessoas que precisam fazer o uso da
maconha medicinal, políticas de saúde, redução de danos, enfrentamento
ao fundamentalismo religioso e à militarização da guarda municipal, para
citar apenas alguns exemplos apenas. Dentro desse amplo espectro,
podemos sim, e fazemos, incidência e apoio a diversas pessoas e
organizações da sociedade civil que se organizam e trabalham por uma
Política de Drogas antiproibicionista e antipunitivista no Recife.

Planejamento e controle social da política:
Fortalecemos a mobilização de organizações e ativistas antiproibicionistas,
da redução de danos, ampliando a divulgação das pré-conferências
municipais de políticas sobre Álcool e Drogas do Recife.
Redução de Danos:
Promovemos a campanha Brinca na Moral, durante o carnaval, tendo
como um dos enfoques a redução de danos; Divulgamos a casa de apoio
da Escola Livre de Redução de Danos, durante o carnaval.
Uso medicinal da Maconha:
Demos visibilidade aos serviços prestados pelo Ambulatório Canábico do
SIS e prestamos informações sobre funcionamento e formas de acesso
aos serviços, através de pronunciamento em Tribuna e vídeo nas nossas
redes sociais; Celebramos e publicizamos as liberações de habeas corpus
para grupos e associações autorizando plantio, uso, porte e produção do
óleo da maconha, para fins terapêuticos.

DIREITOS DA POPULAÇÃO
EM SITUAÇÃO DE RUA
Em 2020 voltamos a perceber nas ruas do Recife a ampliação de uma
mazela social que há anos não víamos com tamanha proporção: a fome. Mal
anoitecia e ali mesmo no centro da cidade, já era perceptível o aumento da
população em situação de rua e pessoas, famílias inteiras, revirando sacos e
latas de lixo em busca de comida.

direitos das pessoas em situação de rua, do Movimento Nacional e cobrou da
Prefeitura que ampliasse e qualificasse os serviços de assistência e acolhimento
da população. Obtivemos conquistas importantes, sobretudo a partir de
iniciativas da sociedade civil e interferimos nas mudanças no fornecimento de
alimentação.

Em conversas com organizações sociais e pastorais, com experiência
de trabalho com pessoas em situação de rua, o espanto com a velocidade
com que esse quadro evoluiu era comum a todas e todos. E isso foi antes da
pandemia se estabelecer na cidade.

Mais ao final do ano, denunciamos as iniciativas higienistas que
passaram a ser utilizadas pela gestão para lidar com o crescimento da
concentração de pessoas em situação de rua em várias partes da cidade.
Combatemos as violências com fortalecimento do Comitê Municipal de
Políticas para a População em Situação de Rua, apoiando as mobilizações e
denunciando, nos mais variados meios, a covardia e as violações de direitos
de uma gestão incapaz de dialogar com a população. Reafirmamos nesse
processo que, para nós, diálogo é princípio, meio e fim, portanto, não nos
isentamos de dialogar e prestar nosso apoio à população e de cobrar reajuste
imediato de conduta da Prefeitura.

Para enfrentar essa velha realidade que, infelizmente, se re-apresentava
à cidade, é geral a avaliação de que os desmontes das políticas de assistência
social, implementados pelas atuais gestões à frente da Prefeitura do Recife e
do Governo do Estado inviabilizam o enfrentamento de tal situação a partir das
políticas em nível local. Some-se a isso o asseveramento da crise econômica e
da precarização do trabalho, resultante de um desgoverno federal.
Com a pandemia a situação se agravou ainda mais, e ficou cada vez
mais urgente elaborar respostas qualificadas para assistir essa população.
O isolamento social necessário foi perverso com quem está na rua: não há
moradia para a reclusão, faltam condições nutricionais que fortaleçam a defesa
imunológica (quem ia pra rua doar refeições parou e os estabelecimentos
que faziam doações fecharam) e as “virações” para obter alguma renda
praticamente acabaram.
Abrigamento, alimentação, acolhimento e assistência primária foram
as pautas junto a essa parcela da população. Nosso mandato dialogou muito
e se colocou à disposição das pessoas e das organizações que atuam pelos

Qualificação Profissional e empregabilidade: Apoiamos o curso de conserto
de bicicletas para 15 pessoas em situação de rua, promovido pela Pastoral do
Povo de Rua, em parceria com a Prefeitura do Recife.
Enfrentamento às ações de Higienização: Atuamos junto ao Comitê
Municipal de Políticas para a População em Situação de Rua, exigindo a
suspensão das operações de controle urbano nos territórios ocupados
pelas pessoas em situação de rua; Denunciamos na Tribuna e nas redes a
higienização em curso; Apoiamos as mobilizações contra a práticas higienistas
da Prefeitura, junto com o Movimento Nacional da População em Situação de
Rua e organizações parceiras .

DIREITOS DA POPULAÇÃO
EM SITUAÇÃO DE RUA
Alimentação:
Fiscalizamos, através de uma blitz, as mudanças no funcionamento do
Restaurante Popular ocasionadas em função das medidas de isolamento
social; Incidimos pela descentralização da distribuição de almoços para a
população em situação de rua, contemplando as outras RPAs da cidade
que não tem restaurante popular, o que foi implementado pela Prefeitura.
Abrigamento:
Incidimos pela abertura de mais vagas de abrigamento, considerando os
diversos perfis das pessoas em situação de rua, fiscalizando os recursos
repassados pelo Governo Federal à Prefeitura do Recife e monitorando a
implantação do abrigo para pessoas idosas.

DIREITO DAS CRIANÇAS
E DOS ADOLESCENTES
Em 2020, finalmente, recebemos o tão esperado Plano Municipal
para a Primeira Infância, para apreciação do poder legislativo municipal
e da população. Apesar desta ter sido uma boa notícia para os setores
da sociedade que lutam pelos direitos da criança e dos adolescentes, o
contexto da pandemia prejudicou muito a participação da sociedade no
processo de revisão e aprovação.
Como resultado das eleições do Conselho Tutelar do Recife de
2019, percebemos que muitas das pessoas com quem conversamos e
convivemos, desconhecem a função dos conselhos tutelares. Nesse ano,
portanto, trabalhamos comunicações que além de exaltar o serviço tão
importante, pudessem também informar a população sobre o que fazem
conselheiras e conselheiros e em quais ocasiões acioná-los.

• Participamos de atividade do programa “Teça no Mangue”, da Ação Comunitária Caranguejo Uçá, com vivências, debate e proposições para o
mandato
nas pautas
Ilha deInfância:
Deus e dos demais territórios tradicionais
Plano
Municipal
da da
Primeira
pesqueiros do das
Recife.
Participamos
reuniões sobre diagnóstico e sobre diretrizes e
proposições do Plano, junto à Comissão e à consultoria contratada para
sua
elaboração; Apresentamos
31 da
emendas
Plano junto
Municipal
e tivemos
• Representamos
as reivindicações
comunidade
aos órgãos
pú19 emendas acatadas e 4 com subemenda, 23 aprovadas no total, a partir
blicos, em relação a ausência dos serviços de Correios, precariedade dos
de consulta às organizações do Fórum Municipal dos Direitos da Criança
serviços
de iluminação e conclusão do sistema de esgotamento sanitário
e
do Adolescente.
da comunidade, obtendo êxito na recuperação da iluminação de vias e da
ponte de
acesso.
Abuso
e exploração
sexual:
Apresentamos denúncia ao Conselho Tutelar da RPA-4, recebida de uma
liderança
comunitária,
caso“Adesituação
pedofiliadaem
umana
ocupação
da região,
o
• Realizamos
pesquisade
sobre
Pesca
Ilha de Deus”
, como
que gerou procedimento de averiguação por parte do Conselho.
parte do projeto “Recife Morada de Peixe”, com aplicação e tabulação de
questionário, produção de relatório e vídeo, apresentados em Audiência
Pública sobre a Pesca no Recife, realizada na sede da Ação Comunitária
Caranguejo Uçá (ver em Direitos das Comunidades Tradicionais Pesqueiras)
• Mediamos Visita de alunos(as) do curso de graduação em medicina
(UFPE) para conhecer a Ilha na perspectiva da saúde pública numa comunidade tradicional, ampliando a visibilização do “Recife Morada de Peixe”

UMA ESPECIALÍSSIMA
CARTA À QUERIDAGEM
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 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 equipa 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

TRANSPARÊNCIA
Recursos Mensais

RECURSOS
DISPONÍVEIS

VALOR / MÊS

Cartão Combustível

R$ 2.300,00

Verba Indenizatória

R$ 4.600,00

Cartão Alimentação

R$ 3.095,86

Correios e Telefone

R$ 2.100,00

Total disponível/mês

R$ 12.095,86

Verba Indenizatória

Verba Indenizatória

MÊS

DESCRIÇÃO

VALOR

MÊS

DESCRIÇÃO

VALOR

Janeiro

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

R$ 2.095,68
R$ 726,12
R$ 1.334,11
R$ 4.155,91

Maio

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

R$ 2.188,28
R$ 52,53
R$ 1.346,87
R$ 3.587,68

Fevereiro

Aluguel + Condomínio do Escritório
Conta de Energia
Telefone + Internet
Peças e acessórios de veículos
Material de consumo do escritório
Sub-Total Fevereiro

R$ 2.183,46
R$ 350,14
R$ 1.337,84
R$ 400,00
R$ 205,40
R$ 4.476,84

Junho

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

R$ 2.188,28
R$ 42,42
R$ 1.338,23
R$ 3.568,93

Julho

Aluguel + Condomínio do Escritório
Conta de Energia
Telefone + Internet
Material de consumo do escritório
Sub-Total Março

R$ 2.164,16
R$ 445,91
R$ 1.334,68
R$ 410,90
R$ 4.355,65

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

R$ 2.188,28
R$ 39,77
R$ 1.352,18
R$ 3.580,23

Agosto

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

R$ 2.188,28
R$ 305,93
R$ 1.338,23
R$ 3.832,44

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

R$ 2.301,30
R$ 54,59
R$ 1.427,40
R$ 3.783,29

Março

Abril

Correios e Telefone

Verba Indenizatória
MÊS

DESCRIÇÃO

VALOR

MÊS

SALDO
MÊS ANTERIOR

CRÉDITO

SALDO MÊS

GASTO

Setembro

Aluguel + Condomínio do Escritório
Conta de Energia
Telefone + Internet
Peças e acessórios de veículos
Sub-Total Setembro

R$ 2.188,28
R$ 44,44
R$ 1.410,50
R$ 389,99
R$ 4.033,21

Janeiro

R$ 991,21

R$ 2.100,00

R$ 3.091,21

R$ 991,21

Fevereiro

R$ 2.100,00

R$ 2.100,00

R$ 4.200,00

R$ 1.040,29

Março

R$ 3.159,71

R$ 2.100,00

R$ 5.259,71

R$ 1.681,86

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

R$ 2.188,28
R$ 56,26
R$ 1.427,13
R$ 3.671,67

Abril

R$ 3.577,85

R$ 2.100,00

R$ 5.677,85

R$ 2.828,13

Maio

R$ 2.849,72

R$ 2.100,00

R$ 4.949,72

R$ 956,01

Junho

R$ 3.993,71

R$ 2.100,00

R$ 6.093,71

R$ 958,25

Julho

R$ 1.103,34

R$ 2.100,00

R$ 3.203,34

R$ 1.103,34

Agosto

R$ 2.100,00

R$ 2.100,00

R$ 4.200,00

R$ 1.218,60

Setembro

R$ 2.981,40

R$ 2.100,00

R$ 5.081,40

R$ 1.073,13

Outubro

R$ 4.008,27

R$ 2.100,00

R$ 6.108,27

R$ 958,85

Novembro

R$ 5.149,42

R$ 2.100,00

R$ 7.249,42

R$ 959,45

Dezembro

R$ 6.289,97

R$ 2.100,00

R$ 8.389,97

Outubro

Novembro

Dezembro

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

R$ 2.188,28
R$ 18,51
R$ 1.432,60
R$ 4.036,63

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

R$ 2.076,38
R$ 19,00
R$ 1.427,39
R$ 3.522,77

TOTAL GASTO

R$ 13.769,12

Cartão Alimentação

Cartão Alimentação
MARÇO

JANEIRO
Saldo anterior
Crédito
Saldo mês

R$ 1.438,98
R$ 3.095,83
R$ 4.534,02

Saldo anterior
Crédito
Saldo mês

R$ 3.025,74
R$ 3.095,83
R$ 6.121,57

GASTO

R$ 851,64

GASTO

R$ 5.834,40

Material de manutenção e lanche para reuniões realizadas no gabinete e escritório;
Feministas PE; Grupo Mulher Maravilha; Recife Arretado; Livroteca Brincante do Pina;
Coletivo Periféricas; AMECICLO; articulaçao Grafitti; ASSPE; Liberta Elas; Caranguejo Uçá;
Boca no Trombone; MTST; Espaço Solidário GRIS; Cores do Amanhã; Coletivo Te Amu;
Caranguejo Tabaiares Resiste; Espaço Mulher Passarinho

Material de manutenção e lanche para reuniões realizadas no gabinete e escritório;
Movimenta Cineclube; Liberta Elas; Favela LGBTQ+ e MTST

FEVEREIRO

ABRIL

Saldo anterior
Crédito
Saldo mês

R$ 3.683,17
R$ 3.095,83
R$ 6.779,00

Saldo anterior
Crédito
Saldo mês

R$ 287,17
R$ 3.095,83
R$ 3.383,01

GASTO

R$ 2.749,11

GASTO

R$ 2.612,19

Material de manutenção e lanche para reuniões realizadas no gabinete e escritório;
Planejamento Mandato; Caranguejo Tabaiares Resiste; atividade cultural Chão de Estrelas;
GPT+, Livroteca Brincante do Pina; Jornalistas Livres; Encontro Nacional do Rua Juventude Anticapitalista; Associação de Hip-Hop; Atividade Cultural Vila Teimosinho;
Troça coisa linda PE; Pastoral do Povo de Rua; Bloco me segura senão eu caio; ASSPE;
Escola Livre de Redução de Danos; Troça Quem Cola Entra; atividade Caranguejo Uçá

GTP+; Coletivo Periféricas; NEIMFA; Pescadores de Brasília Teimosa;
Grupo Mulher Maravilha; SINTRACI; Liberta Elas; Ong Ruas e Praças;
NATRAPE; Caranguejo Uçá

Cartão Alimentação

Cartão Alimentação
JULHO

MAIO
Saldo anterior
Crédito
Saldo mês

R$ 770,82
R$ 3.095,83
R$ 3.866,68

Saldo anterior
Crédito
Saldo mês

R$ 0,69
R$ 3.095,83
R$ 3.096,55

GASTO

R$ 3.665,17

GASTO

R$ 1.410,63

MTST; Casa Mulher do Nordeste; Ecovida Palha de Arroz; Gestos; Amotrans;
Renfa; Sindicato dos Rodoviários; Várzea Viva; Espaço Mulher; Passarinho;
Coletivo Mario de Andrade; ASSOBECER; Fórum de Mulheres de Pernambuco

FOJUPE; Coletivo Ranusia Alves; Liberta Elas; NEIMFA; Jardim Resistencia

JUNHO

AGOSTO

Saldo anterior
Crédito
Saldo mês

R$ 201,51
R$ 3.095,83
R$ 3.297,37

Saldo anterior
Crédito
Saldo mês

R$ 4.840,42
R$ 3.095,83
R$ 4.781,78

GASTO

R$ 3.296,50

GASTO

R$ 659,10

Caranguejo Uçá; Coletivo Te Amu; LGBT Surdo; Produção Resistencia Pernambuco;
Daruê Malungo; Rede Tumulto; Gelateca; Grupo Ruas e Praças; Ocupação Vila Bom Jesus;
Caranguejo Tabaiares Resiste; MTST; Grupo Mulher Maravilha; Espaço Mulher Passarinho

Barraqueiros UFPE; Maracatu Século XXI; Eco Cultural Voz do Pascoal

Cartão Alimentação

Cartão Alimentação
NOVEMBRO

SETEMBRO
Saldo do mês anterior
Crédito de Junho
Saldo + Crédito

R$ 4.122,88
R$ 3.095,83
R$ 7.218,74

GASTO

R$ 1.176,60

Material de manutenção escritório e gabinete; Movimento várzea viva; Xambá;
Centro Social Caboclo Flecheiro; Rádio Eco Cultural

Saldo do mês anterior
Crédito de Agosto
Saldo + Crédito

R$ 7.196,27
R$ 3.095,83
R$ 10.293,13

GASTO

R$ 757,48

Material de manutenção escritório e gabinete; Rádio Eco Cultural

DEZEMBRO
OUTUBRO
Saldo anterior
Crédito
Saldo mês

R$ 5.041,14
R$ 3.095,83
R$ 8.138,00

GASTO

R$ 941,63

Saldo do mês anterior
Crédito de Agosto
Saldo + Crédito

R$ 9.535,65
R$ 3.095,83
R$ 12.631,51

GASTO

R$ 1.536,97

Material de manutenção escritório e gabinete; GTP+ e Bailanço

Material de manutenção escritório e gabinete; GTP+; Slam das Minas

TOTAL DE APOIOS CARTÃO ALIMENTAÇÃO 2020: 86

Cartão Refeição

Cartão Combustível
SALDO
ANTERIOR
R$ 9.579,04

CRÉDITO
R$ 2.300,00

SALDO
MÊS
R$ 11.887,04

GASTO
R$ 2.389,85

FINALIDADE

GASTO

MÊS
Janeiro

R$ 2.264,75

R$ 00

Fevereiro

Abastecimento mandato, Jornalistas Livres, Encontro Cultural Chão de Estrelas,
Livroteca Brincante do Pina

R$ 9.579,04

R$ 2.300,00

R$ 11.887,04

R$ 2.393,33

R$ 00

R$ 2.264,75

R$ 133,76

Março

Abastecimento mandato, Livroteca Brincante do Pina, FASE, Recife Arretado

R$ 9.579,04

R$ 2.300,00

R$ 11.887,04

R$ 1.824,11

R$ 2.130,99

R$ 00

R$ 2.130,99

R$ 00

Abril

Abastecimento mandato, ONG Ruas e Praças, Livroteca Brincante do Pina,
Periféricas

R$ 9.579,04

R$ 2.300,00

R$ 11.887,04

R$ 881,53

Abril

R$ 2.130,99

R$ 00

R$ 2.130,99

R$ 00

Maio

R$ 9.579,04

R$ 2.300,00

R$ 11.887,04

R$ 1.924,88

Maio

R$ 2.130,99

R$ 00

R$ 2.130,99

R$ 00

Abastecimento mandato, Ruas e Praças, Caranguejo Uçá, GTP+,
abastecimento motosom para campanha educativa sobre prevenção
ao Coronavírus nas comunidades
Abastecimento mandato, Caranguejo Uçá, GTP+, abastecimento motosom
para campanha educativa sobre prevenção ao Coronavírus nas comunidades

R$ 9.579,04

R$ 2.300,00

R$ 11.887,04

R$ 1.597,18

Julho

Abastecimento mandato, Caranguejo Uçá, Pauta Flora Jardim São Paulo,
Maracatu do Século XXI

R$ 9.579,04

R$ 2.300,00

R$ 11.887,04

R$ 2.305,10

Agosto

Abastecimento mandato, Pauta Flora Jardim São Paulo, Rádio Eco Cultural,
GTP+, Maracatu Século XXI, SINTRACI, Caranguejo Uçá

R$ 9.579,04

R$ 2.300,00

R$ 11.887,04

R$ 1.143,05

CRÉDITO

SALDO
MÊS

R$ 2.264,75

R$ 00

R$ 2.264,75

Março

MÊS

FINALIDADE

Janeiro
Fevereiro

2º Fase do Planejamento
do mandato

SALDO
ANTERIOR

Junho
Junho

Abastecimento mandato, Movimento Criança em Situação de Rua, CANNAPE
e Encontro Cultural Vila Teimosinho

R$ 2.130,99

R$ 00

R$ 2.130,99

R$ 00

R$ 2.130,99

R$ 00

R$ 2.130,99

R$ 58,99

Agosto

R$ 2.072,00

R$ 00

R$ 2.072,00

R$ 00

Setembro

R$ 2.072,00

R$ 00

R$ 2.072,00

R$ 00

Setembro

Abastecimento mandato, Pauta Flora Jardim São Paulo, Eco Cultural

R$ 9.579,04

R$ 2.300,00

R$ 11.887,04

R$ 1.378,60

Outubro

R$ 2.072,00

R$ 00

R$ 2.072,00

R$ 00

Outubro

Abastecimento mandato, Caranguejo Uçá gravações Lentes da Dignidade

R$ 9.579,04

R$ 2.300,00

R$ 11.887,04

R$ 2.254,92

Novembro

R$ 2.072,00

R$ 00

R$ 2.072,00

R$ 00

Novembro

Abastecimento mandato, Rádio Eco Cultural

R$ 9.579,04

R$ 2.300,00

R$ 11.887,04

R$ 954,42

R$ 2.072,00

R$ 00

R$ 2.072,00

R$ 90,00

Dezembro

Abastecimento mandato, Caranguejo Uçá

R$ 9.579,04

R$ 2.300,00

R$ 11.887,04

Julho

Dezembro

Ajuda de custo equipe
mandato

Pastoral do Povo de Rua

• Total de apoios cartão refeição 2020: 3
• O valor máximo que o Cartão Combustível acumula de um mês para o outro em seu extrato é R$ 9.579,04 (nove mil, quinhentos e setenta e nove reais e quatro centavos)
• Total de apoios cartão combustível 2020: 33

