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APRESENTAÇÃO

Eu sou Dani Portela, mulher negra, mãe de Alice, historiadora e advogada popular. Fui candidata a gover-
nadora em 2018 pelo PSOL e me tornei a mulher com a maior votação nominal para o cargo da história de 
Pernambuco. Neste ano, estou candidata a vereadora, pois entendo que não é mais possível pensar a 
cidade da mesma forma que pensávamos antes. É urgente debater e intervir sobre o Recife, valorizando a 
diversidade, mas também enfrentando com ousadia as desigualdades.  Por isso, enxergo que é preciso 
construir um mandato que seja popular, antirracista, jovem, feminista, LGBTQIA+, anticapacitista, que 
inclua as religiosidades e credos diversos. 

Entendo que não estou sozinha nesse projeto e passo a me apresentar no plural, pois esta candidatura 
está sendo construída a diversas mãos, com sujeitos vindos de espaços diferentes e no objetivo de 
chegarmos juntas e juntos à vereança no Recife e podermos sonhar com uma Câmara das Vereadoras com 
representatividade feminista negra e que enfrente os inúmeros retrocessos que marcam os nossos 
corpos diante de um projeto genocida de poder que chegou ao Governo Federal e que, agora, ameaça se 
enraizar nos territórios por meio das Câmaras e das Prefeituras. Portanto, é mais do que urgente não 
permitimos isso!

Precisamos ser mais nos espaços de poder porque entendemos que é pela defesa de nossas vidas e das 
gerações seguintes. Entendemos que nossa atuação no Legislativo precisa ser em conjunto com a socie-
dade civil para que consigamos construir espaços participativos, como audiências públicas, escutas nas 
comunidades e monitoramento dos serviços públicos, dentre outros.  Compreendemos que é preciso 
batalhar por previsão orçamentária para pautas que são prioritárias para uma população já tão esquecida 
pelos órgãos públicos, que são, sobretudo, as mulheres negras e periféricas. 

Atualmente, a Câmara de Vereadores do Recife é ocupada por seis mulheres das 39 cadeiras e não há 
nenhuma que se identifique como negra. É inaceitável que não tenhamos nenhuma de nós! É uma disputa 
por um modelo de sociedade inclusivo, plural e diverso. É urgente a defesa do Estado laico para que 
possamos ter uma sociedade democrática. 

É tempo de semear esperança, de sonhar com um Recife menos desigual e mais inclusivo. Não é tempo de 
dar passo atrás! São as nossas vidas, a vida dos nossos filhos e filhas. O Brasil voltou ao mapa da fome e, 
infelizmente, o nosso estado não destoa: mais da metade da população vive em algum grau de inseguran-
ça alimentar. A pandemia de Covid-19 tornou ainda mais evidentes as desigualdades de raça, gênero e 
classe ao mostrar quem tinha o direito de fazer isolamento físico garantido ou, mesmo, cumprir com as 
recomendações de higiene. Mostrou as crianças e adolescentes que tiveram direito a seguir estudando 
remotamente a aquelas que seguiram à margem devido à exclusão digital. 
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O desmonte das políticas de proteção social foi levado ao extremo pelo Governo Federal e nos mobiliza-
mos no enfrentamento ao bolsonarismo na nossa cidade porque entendemos que precisamos reagir à 
pandemia, mas também ao abandono histórico do Recife. 

Daremos prosseguimento ao que já estamos construindo desde 2018, que é algo coletivo, democrático, 
que prioriza a escuta com diversos setores e das pessoas que vivenciam as realidades locais. Foi através 
dessas escutas, feitas no formato de papos abertos online, que construímos os posicionamentos e as 
propostas que vocês verão a seguir. Também incorporamos propostas prioritárias que a Rede de Mulhe-
res Negras de Pernambuco e o Fórum de Mulheres de Pernambuco lançaram às candidaturas que estives-
sem comprometidas com o feminismo antirracista, antipatriarcal e anticapitalista. Elencamos como prio-
ritárias as mulheres, em especial, as mulheres negras, e crianças como sujeitos de direitos e dividimos as 
propostas em cinco eixos: 1) Enfrentamento às opressões; 2) Atenção à infância; 3) Direitos sociais; 4) 
Cultura e 5) Direito à cidade. Em cada um deles, lançamos o nosso posicionamento político, como é a 
cidade que nós queremos e, em seguida, as propostas do que pretendemos fazer no âmbito do Legislativo 
municipal, que está relacionado à proposição de leis, mas também à fiscalização do Poder Executivo, 
incluindo, monitorar o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, 
peças importantíssimas para que as políticas públicas que defendemos sejam viáveis. 

Ressaltamos que essas propostas se encontram em permanente construção e que queremos ir além da 
disputa eleitoral nessa busca por uma cidade, um estado e um país mais justo e melhor para todas as 
pessoas. Que a gente possa semear uma campanha com muitas vozes, de forma mais consolidada e 
propositiva para as ruas, que chegue até a Câmara Municipal do Recife e que possa enfrentar institucio-
nalmente tantos retrocessos que temos sofrido nos últimos anos. 

Temos um projeto coletivo, que tem muitas mãos e que está sendo construído e reconstruindo cotidiana-
mente. Precisamos voltar a construir pontes de diálogo. É preciso voltarmos a conjugar o verbo esperan-
çar e é assim que queremos construir esse mandato: com muita participação dos movimentos sociais, 
coletivos, organizações e quem lutar por uma cidade mais justa, inclusiva e plural. Vamos ser mais, vamos 
ser muitas!

Vem ser semente! Vem florescer com a gente!

04



A cidade que a gente quer é a que seja melhor para as mulheres, principalmente, para as mulheres negras, 
pois quando isso acontecer, ela será melhor para todas as pessoas. As mulheres negras estão na base da 
pirâmide de opressões. Além de lidarem com as violências do racismo, ainda precisam enfrentar as estru-
turas patriarcais. A pauta das mulheres não pode ser vista como um recorte, tampouco, a das pessoas 
negras. As desigualdades de raça, de gênero e de classe estruturam a sociedade e compreendemos que o 
combate a elas precisa estruturar o nosso projeto de mandato para o Legislativo no Recife.

A pandemia de Covid-19 só escancarou ainda mais as desigualdades de raça e de gênero e revelou o 
abismo social, que permitiu que um segmento da população tivesse garantido o seu direito a não se expor 
aos riscos de contrair o vírus e pôde ficar em casa. Porém, para uma grande parte da sociedade, negra e 
periférica, esse direito foi negado, pois vive do comércio informal e precisa sair diariamente para garantir 
o sustento ou, ainda, está em funções que a elite branca ainda considera essenciais, como o trabalho 
doméstico. Muitas mulheres precisaram levar seus filhos para o trabalho ou, ainda, ficaram desemprega-
das por não ter com quem deixá-los. 

Não podemos nos esquecer de que uma parte da população ainda teve que se aglomerar em filas imensas 
para receber o auxílio emergencial, tão dificultado pelo governo Bolsonaro ou, ainda, de que uma grande 
quantidade de pessoas no Recife não tem acesso ao saneamento básico e que isso sobrecarrega, princi-
palmente, as mulheres que, nessa sociedade machista, ficam sobrecarregadas com os cuidados domésti-
cos e familiares. 

É inaceitável que a cidade seja um ambiente de violência, de hostilidade e de medo para as mulheres. Um 
projeto de sociedade melhor precisa passar pela compreensão de que esse governo trabalha incansavel-
mente para retirar nossos direitos e age como verdadeiro inimigo. O bolsonarismo tem cada vez mais se 
enraizado nos municípios e é mais do que urgente barrarmos isso e sermos muitas de nós nos espaços de 
poder, muitas mulheres feministas antirracistas, do campo da esquerda, progressistas e que coloquem na 
centralidade o enfrentamento ao racismo, ao patriarcado, ao capitalismo, à LGBTQIfobia e o anticapacitis-
mo.  

Com toda a nossa pluralidade, unimos as nossas lutas, as lutas das mulheres negras, das mulheres com 
deficiência, das trabalhadoras rodoviárias, das empregadas domésticas, das mães, das que lutam por 
moradia, das que estão no trabalho informal, das periféricas, das mulheres vivendo com HIV/Aids, mulhe-
res cis, trans, das artistas e de tantas outras com quem queremos construir um mandato popular e partici-
pativo. 

DANI E UMA CIDADE MELHOR 
PARA AS MULHERES

EIXO I
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É fundamental a gente lutar por uma cidade sem violência contra as mulheres em suas mais diversas 
formas de se expressar, seja a violência doméstica, seja a violência nas ruas. É inaceitável que a gente 
tenha tanto medo de andarmos sozinhas por ruas escuras, esquisitas, que a gente seja assediada no 
transporte público, que não tenhamos autonomia econômica por não termos emprego nem consigamos 
gerar renda. Também não é aceitável que não haja políticas públicas eficazes de combate à violência 
contra a mulher e que a rede de atendimento esteja precarizada. Sabemos que quem sofre mais com toda 
essa negligência do poder público são as mulheres negras, em sua maioria, pobres e periféricas. Não é 
possível que não haja vagas em creches onde nossas crianças possam ter o seu direito a esse espaço 
educativo assegurado ou que o horário de funcionamento torna inviável que muitas voltem de seus 
trabalhos a tempo de buscar os filhos. Também não podemos deixar de discutir desigualdades entre 
homens e mulheres, pois entendemos que é fundamental para termos uma sociedade justa e melhor 
todas e todos. 

Quando falamos em eleger feministas negras e que se comprometam a fazer a luta antirracista nos espa-
ços de poder, queremos dizer que não vamos dar nenhum passo atrás! Nós não seremos silenciadas. Nada 
sobre nós sem a nossa participação. Somos minorias nesses espaços de poder apesar de sermos maioria 
na sociedade. A revolução será feminista ou não será e começa por cada uma de nós. Queremos chegar na 
Câmara dos Vereadores do Recife para que possamos movimentar as estruturas juntas com os movimen-
tos sociais, com as organizações, com as pessoas comprometidas em construir um mandato pautado no 
enfrentamento às opressões. É tempo de semear, de plantar esperança para colher um mundo mais justo 
e igualitário para todas e todos! Vamos provocar as mudanças nessa sociedade e fazer uma grande 
ocupação ma Câmara das Vereadoras para construir um parlamento feminista. Agora é a nossa vez!

A partir da escuta de nossa plenária de mulheres e das propostas feitas em documentos divulgados pela 
Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e pelo Fórum de Mulheres de Pernambuco, elencamos como 
fundamentais para nosso mandato no Legislativo:

 Lutar para garantir que as dimensões de gênero e raça sejam incorporadas na elaboração, imple-
mentação, monitoramento e avaliação de todas as políticas e programas implementados pela gestão 
municipal;

 Monitorar nas peças orçamentárias (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orça-
mentária Anual) o orçamento previsto para fortalecer os órgãos que lidam diretamente com as políticas 
para as mulheres;

 Cobrar que o número de vagas em creches seja suficiente para assegurar o direito das crianças a 
esse espaço e que as filas de espera sejam zeradas;

 Levar para a discussão pública sobre o horário de funcionamento das creches;

 Realizar audiências públicas sobre temas específicos que impactam, principalmente, a vida das 
mulheres, como segurança, fornecimento de água, violência doméstica, dentre outros;

 Fiscalizar a rede de proteção às mulheres em situação de violência e as ações de enfrentamento à 
violência contra as mulheres no Recife;

 Cobrar da gestão municipal que se realizem campanhas informativas sobre abusos sexuais, 
muitos cometidos dentro do próprio ambiente familiar, e sobre gravidez na adolescência;

 Monitorar a distribuição de materiais educativos e de preservativos masculinos e femininos nos 
postos de saúde como forma de evitar gravidez indesejada e infecções sexualmente transmissíveis;

 Defender uma educação para a igualdade, com práticas de enfrentamento ao racismo, ao machis-
mo e à LGBTQIfobia, em ambientes de educação formal e experiências de educação popular;

 Fiscalizar o funcionamento dos serviços de abortamento legal na cidade;

 Reivindicar políticas e programas para o fortalecimento da autonomia econômica das mulheres 
com qualificação profissional, estímulo às ações afirmativas nas empresas fornecedoras da gestão muni-
cipal e também ações de produção e comercialização com base na economia solidária;
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 Atuar junto à gestão municipal da criação pela defesa de um fundo solidário para apoiar as empre-
endedoras negras com acompanhamento técnico (elaboração de plano de negócios, gestão financeira e 
promoção do negócio) e espaço de comercialização;

 Cobrar a criação de programas específicos de Geração de Trabalho e Renda, destacando os mode-
los de cooperativismo e associativismo numa perspectiva da Economia Solidária, incentivando a partici-
pação de mulheres negras;

 Lutar pela implementação de pacto ou programa municipal de enfrentamento à violência contra a 
mulher, articulado com ações na área de segurança pública que visem à superação da discriminação racial 
e de gênero, conjugado à realização de campanhas de combate ao racismo, ao feminicídio, à violência 
doméstica e sexual contra as mulheres cis e trans;

 Lutar para que a gestão municipal implemente programas e ações emergenciais no campo da 
assistência social, para auxílio às famílias que tiveram sua subsistência afetada pela pandemia de Covid-19, 
com prioridade para as mulheres chefes de família;

 Defender a criação de um Programa Municipal de visibilidade e fortalecimento das mulheres com 
o eixo de enfrentamento à violência de raça e gênero.
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DANI E O ENFRENTAMENTO AO 
RACISMO E A PROMOÇÃO DA 

IGUALDADE RACIAL

A perspectiva de enfrentamento às opressões guia a nossa campanha e desejamos chegar à Câmara dos 
Vereadores para pautar essa luta no cotidiano do Legislativo.  Junto com as questões de gênero e de 
classe, defendemos a centralidade do enfrentamento ao racismo e a promoção da igualdade racial na 
esfera das políticas públicas municipais. Entendemos que o antirracismo é mais do que urgente e deve ser 
o lugar de onde todas nós partimos na nossa vivência cotidiana e no fazer político. Entendemos que não 
é um recorte e nem uma parte de uma política, mas deve estruturar o conjunto das políticas.

Compreendemos que o racismo está em todos os âmbitos da vida em sociedade e, por ele ser estrutural e 
estruturante, determina todas as outras desigualdades. Sabemos que a pobreza no Brasil tem cor e que, 
quando nos referimos às mulheres negras, há ainda o peso de uma sociedade patriarcal, que as mantém 
na base da pirâmide de opressões. 

Falar em promoção da igualdade racial é, sobretudo, pensar em como o racismo se expressa já na educa-
ção básica. São as pessoas negras que compõem o maior número de analfabetos e analfabetas porque são 
justamente essas pessoas que acessam as escolas públicas, que funcionam de forma precária. É preciso 
destacar a insuficiência de vagas em creches, que afetam a vida das crianças, mas que afetam, principal-
mente, a vida de milhares de mulheres, a maioria negras, que não têm onde deixar seus filhos para poder 
trabalhar. A pandemia de Covid-19 tornou ainda mais evidente o racismo ambiental, com altos índices de 
contaminação em comunidades onde vivem pessoas pobres e periféricas, sem direito ao saneamento 
básico ou à moradia adequada. Quando falamos em mortalidade materna, a maior parte das que morrem 
nas maternidades públicas são mulheres negras. Quem está morrendo nas mãos de uma polícia genocida 
ou que são encarcerados em massa são os jovens negros. Quando olhamos para os números de desem-
prego e para as trabalhadoras e os trabalhadores informais na nossa cidade, vemos pessoas negras.

Entendemos que a defesa do trabalho, da geração de renda, dos direitos à educação, à saúde pública, à 
moradia, à mobilidade e tantos outros precisa ser feita tendo como princípio o enfrentamento ao racismo. 
Também compreendemos que o debate da questão racial é de extrema importância na formação das 
pessoas como cidadãs e cidadãos. Por isso, é fundamental fiscalizar a implementação das Leis 
n°10.639/2003 e n°11.645/2008, que tratam da obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasi-
leira e Indígena. O debate racial nas escolas não pode se restringir às datas, como o 13 de Maio ou 20 de 
Novembro. Compreendemos a importância dos profissionais contadores de história para o trabalho na 
perspectiva da tradição oral, que remete fortemente à população negra e ao debate da ancestralidade. 

A população negra tem historicamente trazido o quanto a cultura é uma ferramenta de resistência e de 
afirmação dessa identidade. É preciso fortalecer o apoio e a sustentabilidade de grupos e associações 
culturais em suas diferentes expressões, como o maracatu, afoxé, caboclinho, hiphop ao longo de todo o 
ano e não apenas no carnaval e termos um compromisso com a luta pela garantia dos direitos às práticas 
de religiões de matriz africana. 
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Diante disso, defendemos para nossa ação no Legislativo:

 Provocar o debate dentro da Câmara dos Vereadores sobre o horário de funcionamento das 
creches no Recife, reunindo setores que precisam diretamente do serviço e profissionais que atuam na 
área;

 Atuar para que o Executivo priorize a implementação da política de saúde da população negra no 
município;

 Reivindicar a plena implementação das diretrizes da Política Nacional de Saúde Integral da Popu-
lação Negra;

 Cobrar campanhas informativas orientando a população negra sobre os cuidados com a saúde, 
que visam reduzir os índices de adoecimento e morte por conta de agravos que são prevalentes nessa 
população;

 Reivindicar o preenchimento do quesito raça/cor nos instrumentos de coleta de dados na Saúde, 
e que seja realizado treinamento para abordagem, análise e ampla divulgação do perfil da saúde da popu-
lação negra;

 Reivindicar junto à gestão municipal que se promovam ações educativas permanentes em saúde 
voltadas aos serventuários, gestores e conselheiros da saúde, que favoreçam o reconhecimento e o 
enfrentamento do racismo institucional para que, assim, construam-se mudanças positivas no processo 
de trabalho e em todos os níveis da atenção;

 Propor, em debate com os movimentos sociais, a criação do Estatuto da Igualdade Racial no Recife 
para assegurar os direitos sociais da população negra; 

 Fiscalizar a implementação das Leis n°10.639/2003 e n°11.645/2008 (obrigatoriedade do ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira e Indígena) nas escolas no Recife; 

 Cobrar da gestão municipal a formação continuada dos professores e professoras e outras cate-
gorias da Educação sobre relações étnico-raciais; 

 Propor a regulamentação da profissão de contadoras(es) de histórias como reconhecimento da 
tradição oral como forma de preservação e valorização da história e cultura negras e tradicionais nas 
escolas públicas e creches;

 Reivindicar que o enfrentamento ao racismo, ao machismo e à LGBTIQfobia seja incorporado nos 
processos de formação e capacitação da Guarda Civil Municipal;

 Demandar que os órgãos públicos municipais assegurem a coleta, produção e divulgação de esta-
tísticas, indicadores e dados sobre a população em geral e as mulheres, em particular, desagregados por 
sexo, raça/cor, faixa etária, identidade de gênero e orientação sexual, com vistas a subsidiar políticas e 
programas;

 Elaborar projeto de lei municipal para o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de 
negros e negras no serviço público municipal em cargos efetivos e comissionados;

 Elaborar um projeto de lei de estímulo às empresas prestadoras de serviços e fornecedores de 
modo geral para que promovam ações afirmativas e também para que garantam contratação de trabalha-
dores/as negros/as em todos os contratos com a Prefeitura (cotas na composição das equipes contrata-
das). A empresa que demonstrar essas práticas teria uma pontuação na licitação;

 Cobrar a aplicação da Lei Estadual 14.852/2012, que dispõe sobre a preservação e os procedimen-
tos de tombamento e de registro do patrimônio cultural de origem africana do Estado de Pernambuco e 
dá outras providências, dando ênfase ao reconhecimento dos terreiros como espaço político, de produ-
ção cultural, da preservação da identidade, da tradição, da memória coletiva, do espaço de saúde, de 
educação e direitos humanos universais;

 Defender a criação e efetivação de políticas públicas de qualificação, emprego e geração de renda 
para comunidade negra;
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 Lutar pela criação do Centro de Referência Municipal de Combate ao Racismo e outras formas de 
discriminação, dotadas de quadros de pessoal, equipamentos e veículos adequados às atividades de sua 
competência;

 Defender a criação e efetivação de políticas públicas afirmativas voltadas para população afro-L-
GBTQIA+ com atenção especial à juventude negra;

 Reivindicar a criação e o fortalecimento dos espaços políticos de controle social voltados para a 
política de igualdade racial, a exemplo dos Conselhos de acordo com a aplicabilidade do Estatuto da Igual-
dade Racial, sendo, inclusive, conferido aos conselhos poder deliberativo, conforme dispuser a legislação; 

 Propor lei que impeça homenagem às figuras históricas relacionadas à escravidão no país em 
monumentos e nomes de locais públicos do município.
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DANI E DEFESA DAS PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA

A cidade que a gente quer é aquela que escute e inclua as pessoas com deficiência, principalmente, as 
mulheres, que sofrem também com o machismo e as negras, que ainda enfrentam o racismo. Lutamos por 
uma sociedade anticapacitista, que enxergue as pessoas como sujeitos de direitos e com autonomia e 
capacidade para desempenhar funções no mercado de trabalho, para terem relacionamentos, para gera-
rem e criarem filhos etc. É uma cidade sem barreiras arquitetônicas e comunicacionais, com calçadas 
estruturadas, estabelecimentos adaptados, devidamente preparada para que essas pessoas possam exer-
cer o seu direito e ir e vir. Não é possível que o Hospital da Mulher do Recife, referência na cidade, não seja 
completamente adaptado e nem tenha aparelhos adequados para atender as mulheres com essa condi-
ção. 

As mulheres com deficiência estão ainda mais expostas à violência contra a mulher e enfrentam diversas 
dificuldades para poder denunciar os agressores, desde as físicas de se deslocar para uma delegacia, até 
as comunicacionais, de não haver, por exemplo, intérpretes de Libras. É importante frisar que a mesma 
ausência desses profissionais pode ser notada nos hospitais no Recife. 

Nesses tempos de pandemia, uma parte da população vivenciou uma realidade que é histórica para as 
pessoas com deficiência, que é o isolamento social por conta da falta de acessibilidade nas ruas e que 
acaba gerando uma superproteção nas famílias, pois se acredita que, se as ruas não são acessíveis e segu-
ras, não é possível garantir a integridade física, principalmente, das mulheres. 

Falamos também que é preciso combater as barreiras atitudinais, que têm a ver com preconceitos e atitu-
des discriminatórias contra as pessoas com deficiência. A escola costuma ser o primeiro espaço de exclu-
são dessas pessoas e o discurso legitimado pelo Governo Federal é o que dá a prerrogativa para que as 
crianças com algum tipo de deficiência possam simplesmente ter suas matrículas negadas sob a justifica-
tiva de que a escola não está preparada para recebê-las. Isso é inaceitável!

A gente entende que temos enfrentar o capacitismo, que é estruturante das opressões junto com gênero, 
raça e classe e que é preciso incluir essas pessoas com sua voz e suas pautas como sujeitos do que preten-
demos construir como mandato democrático e participativo no Legislativo municipal. A luta anticapacitis-
ta precisa ser de todas nós, das pessoas com e sem deficiência, e precisamos levar essa causa como priori-
tária para a Câmara dos Vereadores. É uma causa urgente, imprescindível e que precisa ser pautada no 
cotidiano. Defendemos que os diversos mandatos nos legislativos tenham em suas equipes esse segmen-
to para que exerçam o papel de fiscalizadoras e que pensem em como propor e como melhorar as legisla-
ções já existentes. Precisamos vencer várias barreiras e de uma inclusão real que se dê em todos os espa-
ços e de construir um mandato junto com a sociedade civil e que defenda as políticas públicas para pesso-
as com deficiência, pois entendemos que lutamos por justiça e por igualdade. Precisamos enfrentar todas 
as formas de opressão impostas pelo capacitismo. Por isso, propomos:
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 Reivindicar por formação sobre pessoas com deficiência nas escolas municipais;

 Reivindicar formação em libras dos professores da rede municipal;

 Defender o ensino bilíngue, em português e em Libras - para as escolas municipais;

 Fiscalizar o cumprimento da norma da ABNT NBR 9050/04, que trata da requalifica as vias públi-
cas, com calçadas acessíveis;

 Cobrar que a gestão municipal consulte o Conselho da Pessoa com Deficiência do Recife para 
elaborar projetos de requalificação calçadas;

 Construir um conjunto de leis para garantia de acesso às pessoas identificadas dentro do espectro 
autista e pessoas com deficiência a mais direitos e defender a criação de centros de atendimento com 
terapias, garantindo acompanhamento especial nas classes regulares das escolas municipais;

 Fiscalizar o cumprimento da Lei 8.213/91, que estabelece a cota de 2% a 5% da ocupação de cargos 
para pessoas com deficiência em empresas com mais de 100 funcionários;

 Cobrar à gestão municipal a garantia de mais aberturas de vagas para pessoas com algum tipo de 
deficiência em diversas áreas no mercado de trabalho, em cursos de capacitação profissional e concursos 
municipais;

 Defender a garantia de acessibilidade nos equipamentos de saúde, com foco especial ao Hospital 
da Mulher e maternidades do Recife;

 Cobrar à gestão municipal o incentivo à formação anticapacitista dos profissionais da rede muni-
cipal de saúde do Recife;

 Lutar pela garantia da acessibilidade comunicacional nos centros de saúde, com atenção especial 
aos hospitais que tratam da saúde da mulher, maternidades e hospitais que acolham mulheres vítimas de 
violência sexual e/ou doméstica;

 Propor uma lei de incentivo para que as empresas oferecerem cursos de formação para motoris-
tas e cobradores receberem melhor os passageiros com algum tipo de deficiência;

 Apoiar o projeto de Lei nº 05/19 que impede a acumulação das funções de motorista e cobrador 
no transporte público do Recife;

 Fiscalizar se os ônibus dispõem de elevadores em boas condições de funcionamento, pois há 
casos em que pessoas em cadeiras de rodas que chegam a passar mais de uma hora esperando um ônibus 
que o elevador esteja funcionando adequadamente;

 Defender a criação de canais ou centro de acolhimento a mulheres com deficiência vítimas de 
violência sexual ou doméstica;

 Defender a acessibilidade de mulheres com deficiência às delegacias e meios de denunciar as 
violências sofridas por elas;

 Atuar para a implantação de mais sinais sonoros nas principais avenidas;

 Cobrar a realização de seminários para público de pessoas com deficiência sobre a Lei Brasileira 
de Inclusão (LBI);

 Reivindicar que a gestão municipal promova capacitações com profissionais a respeito da Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) e de como conviver e respeitar as pessoas com deficiência.
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POSICIONAMENTO E 
PROPOSTAS DE DANI PORTELA 
PARA O SEGMENTO LGBTQIA+

Queremos levar para o Poder Legislativo do Recife a luta por políticas públicas para a população LGBT-
QIA+, compreendendo que é preciso garantir saúde, educação, emprego, segurança pública, assistência 
social, esporte, lazer e cultura. Defendemos uma escola que seja inclusiva e não um lugar de expulsão das 
crianças e adolescentes por conta de sua orientação sexual e da identidade de gênero. Queremos um 
Recife que acolha a nossa diversidade, que não dissemine ódio, preconceito, discriminação, principalmen-
te, contra alguns corpos, como os de pessoas negras e LGBTQIA+. 

Defender essas pautas é uma questão de coerência política e de defesa da existência dessas vidas. Para 
isso, precisamos de candidaturas não apenas LGBTQIA+, mas também de aliadas e comprometidas com 
um projeto político de transformação social e acreditamos que a Câmara dos Vereadores é um espaço 
imprescindível para construirmos uma mandata que enfrente o racismo, sexismo, o machismo e a LGBTQI-
fobia.  As pautas desta população são prioritárias para o mandato que queremos construir. Por isso, 
propomos:

 Cobrar do município dados epidemiológicos sobre a população LGBTQIA+;

 Propor a criação de um observatório para monitoramento da violência LGBTQIfóbica;

 Elaborar um projeto de lei de estímulo à empregabilidade da população transexual e travesti;

 Reivindicar campanhas contra LGBTQIfobia, racismo e machismo nas escolas;

 Lutar pela defesa do atendimento correto da população LGBTQIA+ na rede municipal de Saúde e 
nos demais espaços públicos;

 Fiscalizar o orçamento municipal para realização de ações na promoção da cidadania e dos direi-
tos civis de LGBTQIA+;

 Cobrar o fomento a produções culturais, festivais e projetos que levem em consideração a diversi-
dade sexual e a população LGBTQIA+, ocupando as ruas e espaços públicos de nossa cidade;

 Reivindicar a aprovação do projeto de lei que cria o Conselho Municipal LGBT, com caráter delibe-
rativo e orçamento próprio;

 Trabalhar para que as leis que defendam as causas LGBTQIA+ sejam sancionadas;

 Monitorar o cumprimento da Lei n° 16.780/2002, que pune a discriminação com base no compor-
tamento sexual;

 Propor lei que incentive o debate e o respeito à diversidade sexual em todas as repartições públicas;
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 Propor a criação de um programa de apoio a jovens e crianças que sofrem bullying nas escolas 
municipais e centros de ensino do Recife;

 Garantir o cumprimento de uma política de atenção básica de saúde às pessoas LGBTQIA+, formu-
lada através do Centro de Referência Municipal do Recife;

 Cobrar uma política de atenção psicossocial LAICA para as pessoas da comunidade LGBTQIA+;

 Cobrar a formação de profissionais de saúde para lidar com as questões específicas do segmento 
LGBTQIA+; 

 Propor que o município amplie a rede de atendimento ambulatorial para o processo de hormoni-
zação;

 Defender a criação e efetivação de políticas públicas afirmativas voltadas para população afro-L-
GBTQIA+ com atenção especial à juventude negra;

 Incentivar emendas contínuas para a formulação de eventos LGBTQIA+ públicos e gratuitos não 
apenas no carnaval;

 Buscar junto à gestão municipal a realização de feiras com empreendedores LGBTQIA+;

 Reivindicar que o enfrentamento ao racismo, ao machismo e à LGBTQIfobia seja incorporado nos 
processos de formação e capacitação da Guarda Civil Municipal;

 Cobrar à gestão municipal que o cumprimento da promoção da educação em direitos humanos, 
uma das diretrizes contidas no Plano Municipal de Educação;

 Contribuir com a elaboração e avaliação das peças orçamentárias (LOA, LDO e PPA) com o olhar 
atento para que os recursos para população LGBTQIA+ sejam garantidos. 
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DANI COM A INFÂNCIA

Em nossa proposta de mandato, elencamos mulheres e crianças como os sujeitos estruturantes, que 
representam uma centralidade para um mandato feminista, antirracista e popular. Partindo de uma pers-
pectiva inspirada em Paulo Freire, em que a educação precisa ser libertadora e libertária, vemos na temáti-
ca da infância a centralidade da concepção de que crianças são sujeitos de direitos. Precisamos escutá-
-las, de estimular em seu crescimento a participação e, por exemplo, ouvir o que elas pensam que pode ser 
melhorado na escola, na quadra, no seu bairro etc. 

É urgente que se trabalhe desde a infância o enfrentamento ao racismo e se promova uma educação 
pautada nos direitos humanos, que forme os sujeitos para a compreensão de que a sociedade é plural e 
que as diferenças precisam ser respeitadas. Não faz sentido que ainda sigamos com tantas crianças e 
adultos analfabetos e que a escola acabe sendo um espaço de expulsão, de bullying e de tanta violência 
para negras e para as que não se encaixem nos padrões impostos pela sociedade racista, machista e capi-
talista. É imprescindível o debate sobre como se lidar com o racismo na educação infantil, assim como não 
podemos admitir que tantas crianças negras morram por violência policial. 

Compreendemos que é preciso que a criança seja vista como sujeito de direitos e que se discuta isso no 
ambiente escolar não só com elas, mas com suas famílias num processo de formação em coletivo. Prote-
ger a criança e cuidar dela para que tenha vida plena e desenvolva seu potencial humano é dever da famí-
lia, da sociedade e do Estado. A família tem a competência originária e mais íntima com o bebê, mas a 
sociedade como organização da convivência, da sobrevivência e da evolução da espécie (ou do gênero 
humano) deve velar, zelar e assumir o dever de ser guardiã da infância, o que significa ser guardiã de cada 
criança individualmente. Toda criança tem direito à creche, de ser cuidada e educada. Mas, hoje, somente 
40,3% das crianças de 0 a 3 anos estão regularmente matriculadas no Recife. Tem o direito também de 
aprender a ler, escrever e, sobretudo, de ter um olhar crítico para um mundo, algo que a leitura mecânica 
por si só não proporciona. Toda criança tem o direito ao respeito, a brincar, à liberdade de crença, segundo 
preconiza o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Denunciamos a Política Nacional de Educação Especial, recentemente sancionada por meio de decreto 
pelo governo que diz cabe aos pais escolherem qual é o tipo de educação que darão às suas filhas e aos 
seus filhos, seja em escolas inclusivas, regulares ou em classes especiais. Porém, na prática, o decreto 
desobriga as escolas a ofertarem garantia universal para todas as crianças. Abre-se uma brecha na lei 
para instituições recusarem crianças com deficiência sob a justificativa de que não têm capacidade, não 
estão preparadas etc. Trata-se de uma política capacitista, que é a pautada pelo preconceito e pela descri-
minação contra as pessoas com algum tipo de deficiência. As escolas especiais são necessárias, sobretu-
do, para as crianças que têm um comprometimento maior. Mas, elas não devem ser a única opção para 
elas porque há crianças diversas e não podem ter negados os seus direitos ao estudo, ao convívio com 
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outras, a uma infância saudável, à segurança alimentar etc. A política capacitista promovida hoje também 
se mostra na ausência de acessibilidade arquitetônica em 27.2% das matrículas em creches e 25.9% das 
matrículas em pré-escola acontecem em centros de educação infantil sem recurso de acessibilidade, 
como mostra o relatório do Observatório do Marco Legal da Primeira Infância. 

Defendemos que haja qualificações com os professores e demais profissionais nas escolas para se lidar 
com desafios que chegam por meio do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) ou do Transtorno do 
Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), dentre outros fatores, que demandam um preparo para 
que se encare a necessidade da inclusão e da construção da ideia de sujeitos de direitos. Ressaltamos a 
importância do diagnóstico precoce para uma melhor convivência com o problema, que está previsto na 
Lei N° 13.438/2017, que tornou obrigatória a adoção de protocolos padronizados para avaliação de riscos 
ao desenvolvimento psíquico de crianças de até 18 meses no SUS. Por isso, propomos:

 Fiscalizar o cumprimento da Lei N° 13.438/2017 nos serviços de saúde no Recife;

 Fiscalizar a implementação do Plano Municipal da Primeira Infância;

 Defender a aplicação de uma política anticapacitista, com atendimento prioritário e formação 
continuada de professoras e professores para a inclusão de pessoas com deficiência, transtornos do 
desenvolvimento global e outras síndromes, tais como Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), Trans-
torno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e síndrome de Down;

 Fiscalizar o cumprimento da Lei N° 13.977/2020 (conhecida como Lei Romeo Mion), que estabelece 
a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), que dá prioridade no 
atendimento nos serviços públicos e privados;

 Fiscalizar quais as condições de funcionamento das creches e da parte de educação infantil das 
escolas;

 Fazer um levantamento da demanda e cobrar da gestão municipal que todas as crianças de 0 a 5 
anos tenham o seu direito a creche assegurado;

 Fiscalizar os abrigos de crianças mantidas pelo município para garantir condições dignas às que 
aguardam o processo de adoção;

 Defender a criação de um Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

 Cobrar investimentos públicos para ações voltadas para garantia do cumprimento do Estatuto da 
Criança e do Adolescente e da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS);

 Propor formação continuada sobre relações étnico-raciais com profissionais da educação;

 Realizar audiências públicas sobre a necessidade de ampliar nas escolas municipais os debates 
sobre todos os tipos de violência;

 Cobrar a garantia de estrutura física adequada, alimentação e educação nos abrigos, bem como a 
celeridade dos processos de reintegração à família biológica ou do encaminhamento pra adoção;

 Lutar para que haja no município uma política de atenção às crianças vítimas de abuso, exploração 
e violência doméstica. 
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GERAÇÃO DE 
TRABALHO E RENDA

A cidade que a gente quer é uma cidade democrática, justa e com erradicação das desigualdades sociais. 
Defendemos o fortalecimento da economia local, com ações imediatas voltadas para a população com 
maior vulnerabilidade para sanar os abismos sociais e raciais, pois a geração de renda é urgente no atual 
contexto, em que vivenciamos o aumento da fome e da miséria no país. Não podemos aceitar que Recife 
continue com o maior índice de desemprego entre todas as capitais do Brasil (PNAD, 2019) e se perpetue 
como uma cidade das desigualdades. 

A pandemia de Covid-19 escancarou as tão marcantes desigualdades de raça, de gênero e de classe e reve-
lou o abismo social que permitiu que os segmentos historicamente privilegiados tivessem garantido o seu 
direito de ficar em casa e não se expor aos riscos de contrair o vírus. Porém, para a parcela da sociedade 
trabalhadora, negra e periférica, esse direito foi negado desde o início da pandemia, sobretudo para as 
trabalhadoras e trabalhadores do comércio informal, que precisam sair diariamente para garantir o 
sustento de suas famílias, para as pessoas que estão em funções que a elite branca ainda considera essen-
ciais, como o trabalho doméstico e as portarias dos prédios. Há ainda quem não parou de trabalhar e que 
o Estado quer retirar as garantias mínimas, como no caso das/os motoristas e cobradoras/es de ônibus e 
dos que sequer possuem regulamentação nem direitos trabalhistas, como os motoristas e entregadores 
de aplicativos. Esses e diversos outros trabalhos, como os dos profissionais de saúde, foram fundamen-
tais para que uma parte da população conseguisse ficar em casa, mas que são completamente precariza-
dos. Nos serviços de entrega, passam horas do dia expostos para ganhar valores irrisórios. 

É importante lembrarmos que, se dependesse da proposta de Bolsonaro, o valor do auxílio emergencial 
seria R$ 200 e que foi aprovado por R$ 600 pelo Congresso Nacional. Essa quantia garantiu uma respiro, 
mas ainda excluiu setores que, por exemplo, não têm documentação regular para sequer solicitar benefí-
cios. Além disso, significou a invisibilização da comunidade LGBTQIA+ pela ausência de critérios de identi-
dade de gênero e orientação sexual nos formulários. 

Os últimos dados (PNADC, 2020; FGV, 2020) mostram que os bilionários brasileiros ficaram mais ricos 
enquanto aumentaram as desigualdades sociais e houve uma diminuição de renda que impactou, sobre-
tudo, as mulheres, a população negra, e a juventude. Pernambuco foi o estado com maior redução de 
renda e o Recife, infelizmente, foi a capital com esse mesmo dado. Queremos virar o jogo desses números! 
Defendemos uma cidade que supere as injustiças sociais. Defendemos a atuação prioritária dos poderes 
públicos do município na reconstrução das atividades econômicas, na geração de empregos e nas políti-
cas de criação de renda. Defendemos o apoio às condições de trabalho dos comerciantes e das comer-
ciantes informais, o incentivo à qualificação das populações historicamente excluídas, as políticas de 
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assistência para geração de renda e o fortalecimento das experiências da economia solidária. Lutaremos 
para pautar a geração de emprego e renda em Recife e, por isso, para uma atuação no Legislativo, propomos: 

 Defender um programa de Renda Básica para garantir que nenhuma família em extrema pobreza 
no Recife fique sem uma renda mínima;

 Propor a regulamentação dos serviços privados de aplicativos de entrega para garantir condições 
mínimas de assistência aos prestadores de serviços;

 Apoiar o projeto de Lei Nº 05/19 que impede a acumulação das funções de motorista e cobrador 
no transporte público do Recife;

 Defender programas de regularização para a população sem documentos;

 Reivindicar políticas e programas para o fortalecimento da autonomia econômica das mulheres 
com qualificação profissional, estímulo às ações afirmativas nas empresas fornecedoras da gestão muni-
cipal e também ações de produção e comercialização com base na economia solidária;

 Propor à gestão municipal a criação de um fundo solidário para apoiar as empreendedoras negras 
com acompanhamento técnico (elaboração de plano de negócios, gestão financeira e promoção do negó-
cio) e espaço de comercialização;

 Cobrar a criação de programas específicos de Geração de Trabalho e Renda, destacando os mode-
los de cooperativismo e associativismo numa perspectiva da Economia Solidaria, incentivando a partici-
pação de mulheres negras;

 Defender a criação e efetivação de políticas públicas de qualificação, emprego e geração de renda 
para comunidade negra;

 Defender a fiscalização sobre empresas para proibir as diferenças salariais de seus funcionários 
por questões de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, raciais ou étnicas, defendendo as práti-
cas paritárias e de respeito entre todos. 

 Elaborar um projeto de lei de estimulo às empresas prestadoras de serviços à prefeitura para que 
gerem empregos e estágios para a juventude negra;

 Propor uma lei de estímulo ao emprego das populações historicamente excluídas, sobretudo, às 
pessoas transexuais e travestis;

 Propor que o Executivo implemente a Agenda pelo Trabalho Decente, provocando o poder público 
para discutir e propor em Recife uma política local que favoreça a empregabilidade dos jovens;

 Defender os direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores do comércio informal para que sejam 
garantidas condições de trabalho e crédito a partir do município; 

 Defender a cobrança das dívidas ativas do município com as grandes empresas para que a prefei-
tura invista em programas de assistência social. 
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DANI COM A SAÚDE

É inaceitável que a referência em saúde no Recife seja apenas a construção de serviços de média e alta 
complexidade, como hospitais! Não que não seja importante o papel dos hospitais em nossa cidade, mas 
devemos nos preocupar mais ainda com a situação do acesso e organização da saúde nos diferentes terri-
tórios do Recife, principalmente, nos bairros com maior vulnerabilidade. Os serviços de saúde estão 
distantes e quase inacessíveis à população que mais precisa. 

Uma peça fundamental que é responsável pela aproximação da saúde pública do Recife com as áreas mais 
necessitadas é a atenção básica, onde encontramos os postos de saúde. É estimado que mais de 80% dos 
problemas de saúde de uma população sejam resolvidos nesse nível de atenção. 

Compreendemos que a atenção básica diz respeito ao atendimento integral de todas as pessoas e toda a 
população deve ter esse direito assegurado. Os hospitais são apenas uma parte, pois tratam das doenças, 
mas, muitas vezes, elas são ligadas a problemas sociais, agravados pelas desigualdades de raça, gênero e 
classe e que precisam ser encarados por políticas públicas integradas entre diferentes áreas. Vimos essa 
difícil realidade escancarada pela pandemia de Covid-19, que mostra uma taxa de letalidade maior nas 
comunidades do que nos bairros de classe média. 

A cidade que a gente quer é aquela onde a atenção básica à saúde seja a prioridade, onde haja investimen-
tos nos postos de saúde, com a presença regular de médicos, enfermeiros, dentistas e de uma equipe 
multiprofissional para ampliação das atividades, não esquecendo os agentes comunitários de saúde, que 
são o principal canal de diálogo entre a atenção básica e a comunidade. Que as nossas ações da atenção 
básica sejam realizadas de forma intersetorial com a educação, meio ambiente e assistência social, que 
dialogue com o cuidado popular em saúde e que valorize as experiências de nossas comunidades, como o 
uso de plantas medicinais, da espiritualidade, de rezadeiras e benzedeiras etc.

Também entendemos que é preciso trazer para o debate a discussão de políticas e ações permanentes 
para o controle populacional de cães e gatos, bem como de outras questões relacionadas à infraestrutura 
das comunidades e que interferem diretamente na saúde pública, como o saneamento básico, a coleta de 
lixo, o controle de vetores e animais sinantrópicos (ratos, escorpiões e serpentes). 

Queremos uma cidade com transparência nos investimentos públicos, que a população saiba para onde 
está indo o dinheiro da saúde, que não precise peregrinar por hospitais em busca de atendimento e que 
possam ter boa parte de seus problemas resolvidos nos postos, em suas próprias comunidades. Quere-
mos também uma cidade onde a saúde da população negra não seja apenas uma parte, mas uma questão 
estruturadora das políticas, pois é estruturante das desigualdades, que leve em consideração, sobretudo, 
a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Não é possível que as mulheres negras sigam 
sendo a maior parte das vítimas da mortalidade materna e da violência obstétrica! É inaceitável que 
problemas como hipertensão, diabetes, hanseníase tenham uma rede de atendimento tão precária! 
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Por isso, para um cargo no Legislativo, propomos:

 Cobrar reestruturação das Unidades Básicas de Saúde para que a atenção básica seja assegura 
para toda a população;

 Fiscalizar o respeito e o cumprimento das definições tiradas na Conferência Municipal de Saúde e 
no Conselho Municipal da Saúde;

 Cobrar a descentralização da política, para que os distritos sanitários tenham capacidade de 
poder e de decisão nas decisões sobre a política de saúde;

 Reivindicar junto ao Executivo para que a saúde da população negra esteja nas prioridades do 
município;

 Cobrar que a gestão municipal implemente uma política pública de capacitação dos profissionais, 
acesso à informação e atendimento de qualidade para as pessoas antes, durante e pós-gestação e que 
também investigue os casos suspeitos de morte materna para que diminua a subnotificação dos casos;

 Lutar para que seja feita uma auditoria cidadã das contas públicas da saúde;

 Monitorar a efetivação da Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares;

 Fiscalizar nas peças orçamentárias (LOA, LDO e PPA) a previsão do município para saúde mental;

 Fiscalizar o funcionamento dos Serviços de Residências Terapêuticas (SRT) que existem no Recife 
e verificar a necessidade de novas habilitações de SRT para o município;

 Realizar audiências públicas sobre a necessidade de centros de convivência para pessoas que 
sofrem com problemas de saúde mental e que precisam passar por reabilitação psicossocial a partir da 
perspectiva da autonomia psicossocial e da vida em sociedade, bem como do acesso ao trabalho e ao 
lazer;

 Realizar audiências públicas para debater a questão do controle populacional de cães e gatos no 
Recife;

 Realizar audiências públicas para debater a questão de animais de tração não no sentido de proi-
bir, mas de compreender as questões sociais envolvidas na problemática.
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DANI E A DEFESA DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA

Acreditamos na educação libertária e libertadora, neste sentido, vemos na escola um papel fundamental 
de enfrentamento às opressões de raça, gênero e classe. A educação no Brasil tem sofrido drasticamente 
com ataques e cortes no orçamento do Governo Federal e, na esfera estadual e municipal, não é muito 
diferente. Não faz sentido que as vereadoras e os vereadores do Recife foquem seus esforços em cons-
truir projetos de lei para restringir a área educacional, com vistas a cercear a liberdade dos professores e 
professoras em sala de aula sob a justificativa de que se trata de doutrinação ideológica. A escola é o 
ambiente de socialização e também de construção de relações solidárias, de conviver com as diferenças, 
de construção de conhecimentos, de relações, de direito das crianças e adolescentes.  

É preciso que esse espaço tenha uma estrutura física adequada, mas que, sobretudo, os profissionais 
sejam valorizados, com salários dignos e justos, com formação de boa qualidade. Não é admissível que, em 
plena pandemia do novo Coronavírus, toda comunidade escolar seja posta em risco por voltar às aulas 
presenciais sem que haja uma vacina. É inaceitável que milhares de crianças e adolescentes enfrentem a 
desigualdade social de forma mais aprofundada diante de não ter acesso à tecnologia ou à internet para 
ter aulas remotas. São problemas que precisam ser enfrentados por quem é o gestor ou a gestora do 
município e o Estado de Pernambuco e que, no âmbito do Legislativo, precisam ser cobrados e fiscaliza-
dos.

Defendemos que a gestão municipal valorize as produções locais de produtos da agricultura familiar e 
agroecológicos para que seja garantida uma alimentação escolar saudável. Defendemos que estudantes 
do ensino superior tenham garantido pelo governo tenham direito ao passe livre, como acontece na 
educação básica.  É preciso que a educação seja antirracista, antiLGBTQIfóbica, anticapacitista antipatriar-
cal, que paute a temática de abusos sexuais, pois, muitas vezes, eles acontecem nos próprios ambientes 
familiares. É urgente defender a laicidade do Estado para garantir que o conservadorismo de costumes 
não dite a regra nesses espaços. É fundamental que a legislação sobre o estudo das Histórias Afro-brasi-
leira, Africana e Indígena seja cumprida e que o enfrentamento ao racismo não se restrinja a datas come-
morativas, como o 19 de Abril, o 13 de Maio e o 20 de Novembro, mas que faça isso também através da 
valorização das manifestações culturais afrodescentes. Que seja fortalecido o Grupo de Trabalho em Edu-
cação das Relações Étnico-Raciais (GTERÊ) e que sejam assegurados recursos para isso. 

É preciso assegurar a gestão democrática nas instituições, pautada na construção coletiva não só no 
ambiente escolar, mas no entorno, que envolva a comunidade, que os Projetos Político Pedagógicos sejam 
reflexos desse processo horizontal, democrático e construído a muitas mãos. Que sejam assegurados 
processos eleitorais para escolha dos gestores e das gestoras e não indicação da Prefeitura. Isso garante 
um mínimo de transparência e de participação da comunidade escolar na escolha. Compreendemos que o 
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grêmio estudantil cumpre um papel de extrema importância na gestão democrática e na busca pela orga-
nização interior da escola e na perspectiva de transformações fora dela. 

Denunciamos tentativas de privatização das instituições de ensino através de Organizações Sociais. 
Defendemos a garantia de projetos de parcerias com instituições públicas, como universidades, para 
aperfeiçoamento e formação do quadro de professoras e professores da rede de ensino do Recife. 

Defendemos, sobretudo, uma educação plural, inclusiva, crítica e libertadora e também que o Plano Muni-
cipal de Educação seja construído amplamente, atendendo às diversas necessidades e em respeito às 
deliberações da Conferência Municipal de Educação. 

Diante, propomos:

 Realizar junto com o Conselho Municipal de Educação um levantamento da situação das escolas 
municipais para monitorar quais são as condições dos profissionais e as físicas;

 Fiscalizar o respeito e o cumprimento das definições tiradas na Conferência Municipal de Educa-
ção e no Conselho Municipal da Educação;

 Cobrar que a gestão municipal promova a formação continuada de professoras e professores para 
a inclusão de pessoas com deficiência, transtornos do desenvolvimento global e outras síndromes, tais 
como autismo e Síndrome de Down, nas classes regulares das escolas municipais;

 Reivindicar à gestão municipal a formação continuada dos professores sobre “promoção da 
educação em direitos humanos, à diversidade cultural e à sustentabilidade Socioambiental”, uma das dire-
trizes do Plano Municipal de Educação;

 Realizar audiências públicas sobre a valorização profissional dos professores, como condições de 
trabalho, questão salarial e concursos;

 Cobrar da gestão municipal o pagamento do piso salarial nacional na íntegra para todos os profis-
sionais da rede municipal de ensino, bem como a atualização para toda a carreira;

 Lutar pela modernização e atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR);

 Cobrar a garantia de que os projetos implementados pela rede municipal de ensino sejam feitos 
em parcerias com instituições públicas e universidades para evitar o processo de privatização por meio de 
Organizações Sociais;

 Realizar audiências públicas sobre a necessidade de a gestão municipal instituir o passe livre para 
que a população mais vulnerável possa se manter nas universidades, tal como acontece na educação 
básica;

 Atuar para que seja negociado junto ao Consórcio Grande Recife o fim do limite mensal de 70 
créditos do VEM Estudantil, pois há quem precise pagar, pelo menos, quatro passagens por dia, exceden-
do esse quantitativo;

 Reivindicar a requalificação de espaços físicos do ensino infantil, entre eles, parquinhos;

 Monitorar o cumprimento da Lei N° 11.947/2009, que estabelece o mínimo de 30% de aquisição dos 
alimentos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, referentes ao 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);

 Atuar para que, no currículo das escolas, seja trabalhada a promoção dos direitos humanos;

 Defender o cumprimento do repasse dos 60% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental para os docentes; 

 Cobrar investimentos voltados para Educação de Jovens e Adultos, visando à erradicação do anal-
fabetismo;

 Exigir que as escolas municipais tenham condições físicas adequadas e que não mais sejam aloca-
dos anexos escolares em imóveis inapropriados. 
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DANI E O DIREITO A UMA 
GESTAÇÃO E PARTO COM 

DIGNIDADE

A cidade que a gente quer é a que nos respeite e nos acolha em nossa diversidade. Não podemos falar em 
respeito às mulheres sem levar em consideração as gestantes e as parturientes numa cidade com índices 
altos de mortalidade materna, com subnotificação e com as mulheres negras sendo a maior parte dessas 
vítimas. Entendemos que é preciso que as mulheres tenham uma assistência humanizada desde o pré-na-
tal e que possam parir com dignidade, segurança e sem violência. Denunciamos que, mesmo havendo lei 
que ampare as doulas, elas ainda seguem sendo impedidas de acompanharem os partos. Denunciamos 
também que procedimentos não recomendados pela Organização Mundial de Saúde e do Ministério da 
Saúde seguem sendo realizados nos hospitais no Recife. 

Entendemos que como parte das profissionais envolvidas em todo o processo de gravidez, de parto e 
pós-parto, as doulas integram uma importante rede pautada no cuidado da mulher e precisam fazer parte 
do próprio Sistema Único de Saúde, pois cumprem um papel importantíssimo na humanização e na defesa 
dos direitos das mulheres a uma boa assistência. Não aceitamos que o Programa de Doulas Voluntárias no 
Hospital da Mulher do Recife seja colocado como a única opção para que as mulheres que não possam 
pagar por uma na rede particular tenham acesso. 

É mais do que necessário que sejam feitas fiscalizações das maternidades e que se dê apoio às profissio-
nais que garantam o direito das pessoas parirem com respeito e acolhimento. Mas, também, é imprescin-
dível que os serviços de abortamento legal – em caso de estupro, risco à vida da mulher ou anencefalia – 
estejam em pleno funcionamento e que as pessoas saibam como acessá-lo. É fundamental o enfrenta-
mento à violência obstétrica em todos os momentos, inclusive, nas perdas, nas situações de abortamento. 
Defendemos que haja uma rede de apoio nas maternidades para esses momentos, pois entendemos que 
é um processo de sofrimento e que se precisa de suporte multiprofissional. Uma cidade melhor para as 
mulheres é também aquela que garante o direito a uma gestação, a um parto e ao puerpério dignos. Por 
isso, defendemos:

 Fiscalizar o cumprimento da Lei Estadual N° 15.880/2016 e da Lei Municipal N° 18.272/2016, que 
asseguram o direito à presença de doulas durante o trabalho de parto, parto e pós-parto;

 Elaborar um projeto de lei que reconheça as doulas como profissionais do parto, com direitos e 
resguardos como todo o profissional da saúde;

 Fazer um levantamento da necessidade de doulas nas maternidades do Recife;

 Realizar audiência pública sobre mortalidade materna e violência obstétrica no Recife;
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 Propor uma lei que regule os cadastros de doulas nas maternidades públicas e privadas;

 Fiscalizar se o município está garantindo o funcionamento dos serviços de abortamento legal; 

 Cobrar que a gestão municipal implemente uma política pública de capacitação dos profissionais, 
acesso à informação e atendimento de qualidade para as pessoas antes, durante e pós gestação, mas que 
também investigue os casos suspeitos de morte materna para que diminua a subnotificação dos casos;

 Criar uma comissão para investigação dos casos suspeitos de morte materna, para que se diminua 
a subnotificação dos casos no Recife;

 Fiscalizar nas peças orçamentárias (LOA, LDO e PPA) a previsão de recursos para o pré-natal.
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DANI E A GARANTIA DOS 
DIREITOS DAS MULHERES 
VIVENDO COM HIV/AIDS

Para uma candidatura feminista antirracista e popular como a nossa, é fundamental a defesa cotidiana do 
Sistema Único de Saúde como parte da justiça social no Brasil, como direito do cidadão e dever do Estado. 
Com a falta de investimentos, as populações mais vulneráveis são as primeiras a sofrerem as consequên-
cias das graves desigualdades sociais e, nesse cenário, não podemos deixar de olhar para as políticas não 
apenas de HIV/Aids, mas de outras Infecções Sexualmente Transmissíveis.  São temáticas que parecem 
esquecidas pelo poder público municipal, que não promove campanhas de prevenção e as restringem a 
grandes eventos, como carnaval ou São João. Além disso, continua existindo um moralismo em torno da 
pauta das ISTs e isso precisa ser encarado pelo poder público. 

O preconceito e o estigma seguem sendo problemas cotidianos. São vividos nas Unidades Básicas de 
Saúde, com profissionais que recusam o atendimento ou com o desrespeito ao sigilo em relação à sorolo-
gia.  Denunciamos que há postos que não disponibilizam os preservativos femininos e que, quando têm 
disponíveis, não ficam visíveis e não se faz um trabalho educativo sobre como utilizá-los nem sobre o uso 
como direito das mulheres.  A população negra e, principalmente, as mulheres são as que sofrem mais 
com esse despreparo da rede de atendimento e com a negligência do poder público. 

Denunciamos também que, com a pandemia do novo Coronavírus, essa população tem estado ainda mais 
à mercê tanto por ter suas consultas suspensas quanto por estar sofrendo com o isolamento social e sem 
suporte à saúde mental.  Acreditamos que uma cidade melhor é a que as mulheres tenham assegurado o 
direito ao sistema de saúde com dignidade, com atendimento com ginecologistas, proctologistas, nutri-
cionistas, endocrinologistas e pisquiatras. Não podemos aceitar que o Presidente da República diga que 
essa população representa uma despesa! Viver com saúde e dignidade é direito de todos e todas! Por isso, 
propomos:

 Cobrar uma portaria municipal sobre a importância de os preservativos masculinos e femininos 
estarem sempre visíveis nos postos de saúde;

 Monitorar a abrangência dos testes rápidos para HIV e sífilis nos postos de saúde; 

 Fiscalizar nas peças orçamentárias (LOA, LDO e PPA) a previsão para área de saúde referente ao 
combate e ao tratamento das ISTs;

 Reivindicar que tenha representação da Câmara dos Vereadores no Comitê Municipal de Investi-
gação da Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e Hepatites B e C;

 Cobrar do município a realização de campanhas informativas/educativas de prevenção às ISTs de 
modo que não se restrinjam aos grandes eventos;
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 Cobrar do município qualificações para profissionais de saúde na questão da prevenção às ISTs e 
no atendimento às pacientes e aos pacientes;

 Realizar audiência pública sobre como a pauta dos preconceitos e estigmas de pessoas vivendo 
com HIV/Aids pode ser trabalhada nas escolas;

 Cobrar uma portaria municipal que reforce, sobretudo, nos serviços de saúde, o direito ao sigilo 
das pessoas que vivem com HIV/Aids;

 Elaborar um projeto de lei que inclua as pessoas vivendo com HIV/Aids na listagem de VEM Livre 
Acesso para que tenham assegurado o deslocamento para consultas e exames médicos;

 Cobrar do município a garantia de agilidade e rapidez na coleta de exames e encaminhamentos 
para especialistas que não sejam feitos na Unidade Básica de Saúde;

 Monitorar a demanda de internações e o quantitativo de leitos hospitalares para pessoas vivendo 
com HIV/Aids;

 Fiscalizar se está havendo contratação de profissionais de saúde para ocupar o lugar dos funcio-
nários aposentados;

 Lutar para garantir que, nos Serviços de Atendimento Especializadas em HIV/Aids, tenha equipe 
multiprofissional, incluindo psiquiatra;

 Defender a ampliação da Profilaxia Pós-Exposição (PrEP) e da Profilaxia Pós-Exposição ao HIV 
(PeP) na rede municipal de saúde. 
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POSICIONAMENTO E 
PROPOSTAS DE DANI PORTELA 

PARA AS JUVENTUDES

A cidade que a gente quer tem jovens com direitos assegurados à liberdade, cultura, lazer, emprego, renda, 
saúde, educação, esportes, moradia e tantos outros. Nesta cidade, esses direitos serão tratados como 
integrados a partir de uma política intersetorial, que contemple a diversidade das juventudes. 

No entanto, na cidade que temos hoje, a pandemia do novo Coronavírus aprofundou ainda mais as nossas 
muitas desigualdades. As juventudes vivenciam este problema de modo mais grave e o já difícil primeiro 
emprego tem se tornado um desafio cada vez maior. As pessoas jovens constituem mais da metade do 
quantitativo de encarceramento no Brasil e são as que mais sofrem com a violência policial, principalmen-
te, ao se tratar de jovens e pessoas negras que vivem em periferias. 

Entendemos que é preciso considerar a juventude não apenas como uma etapa de transição para a fase 
adulta, mas também como um período de vida rico em descobertas e desafios nessa sociedade tão desi-
gual. Por isso, defendemos que as políticas da juventude tenham duas diretrizes principais: a de assegurar 
uma transição adequada para a vida adulta, mas também a de proporcionar uma vivência plena e segura 
da própria juventude. Compreendemos ainda que é fundamental considerar as diferenças entre as juven-
tudes nos diversos territórios do Recife e que falar de juventudes é falar do compromisso com a transfor-
mação dessa cidade no lugar que a gente deseja.

Por tudo isso, defendemos:

 Considerar as políticas de/para/com jovens de maneira integrada e não apenas como políticas 
específicas, sejam elas no âmbito da cultura, da educação, dos esportes ou de qualquer outra política 
setorial;

 Elaborar um projeto de lei de estimulo às empresas prestadoras de serviços à prefeitura para que 
gerem empregos e estágios para a juventude negra;

 Defender a criação e efetivação do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Juven-
tude Negra;

 Enfrentar o debate proibicionista, que tem implicação direta no encarceramento em massa da 
juventude negra e pobre;

 Ampliar o diálogo com as forças de segurança pública sobre a violência policial;

 Monitorar o orçamento municipal destinado às políticas de juventude;

 Reivindicar a criação de um Sistema Municipal de Políticas Públicas para Juventude;
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 Monitorar a implementação do Plano Municipal de Juventude;

 Propor que o Executivo implemente a Agenda pelo Trabalho Decente, provocando os protagonis-
tas desse debate a discutir e propor em Recife uma política pública local que favoreça a empregabilidade 
dos jovens;

 Atuar para o refortalecimento da redução de danos como diretriz principal da política de drogas 
do município;

 Defender que a administração municipal estimule o desenvolvimento de artistas locais, onde 
jovens são uma parte muito significativa.
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DANI COM A CULTURA

A gente entende que cultura é meio de resistência para esses tempos sombrios que estamos vivendo, é 
expressão de ideias e de fazeres que são, em si, revolucionários e que, sua simples existência, confronta, 
escancara e desconcerta esse projeto de ódio que se instalou no nosso país, que ameaça as nossas vidas 
e, inclusive, a própria democracia. Cultura é identidade, é autorreconhecimento e desenvolvimento para 
nossas juventudes. Ela está presente em cada espaço dessa cidade, mas há anos, infelizmente, não está 
sendo tratada à altura de sua importância.

Há anos, a cultura, no Recife, está rebaixada aos três ciclos das festas. A gente não pode mais aceitar que 
cultura esteja limitada aos grandes shows no Marco Zero. Cultura se produz e se vive o ano todo. A gente 
não sabe o que é não fazer cultura, mas o que se vê é muito mais marketing, muito mais propaganda de TV 
falando que se faz alguma coisa, do que efetivamente política pública de cultura. Cultura é efervescência, 
acontece toda hora e em todo lugar. É constituída de manifestações populares e artísticas das mais varia-
das formas, desde o Carnaval, dos bois, das escolas de samba, passando pelas quadrilhas, o hip hop, o 
passinho, o teatro, a dança, as artes plásticas e tantas outras que, devido às estruturas racistas, classistas, 
misóginas e excludentes de nossa sociedade, segue sendo desvalorizada pelo poder público.

Compreendemos que políticas públicas de cultura são políticas de promoção de igualdade e também são 
políticas de saúde, de educação, de segurança e das várias outras temáticas que compõem nossas vidas. 
Negar o acesso aos equipamentos culturais e às ações de cultura é proibir que se viva com plenitude, é 
interditar a possibilidade de questionar as desigualdades da nossa sociedade. 

Por isso, a nossa candidatura ao Legislativo Municipal denuncia os anos de desmonte do Sistema de 
Incentivo à Cultura (SIC) da cidade do Recife. Defendemos, sobretudo, o acesso a espaços e a recursos 
financeiros do setor cultural, com foco especial para a cultura da periferia, na periferia e feita pela perife-
ria. Defendemos uma cultura que seja uma construção permanente e cotidiana da manutenção dos 
nossos artistas e dos equipamentos ao longo do ano inteiro. Defendemos uma política pública de cultura 
perene, com o fortalecimento do SIC, com fluxo contínuo de verbas, com editais amplamente divulgados 
e que valorize os artistas locais, pois são imprescindíveis para um mínimo de democratização do espaço 
público. 

É fundamental que uma emissora pública, como a Rádio Frei Caneca, tenha investimentos e estrutura 
adequada para que produtores de diferentes condições possam acessá-la. É urgente a restauração e 
preservação de equipamentos culturais, como a casa onde viveu Clarice Lispector, no centro da cidade, 
que está em ruínas. É importante defender a entrega da obra do Teatro do Parque, mas também a requali-
ficação do seu entorno, de modo a garantir segurança aos frequentadores que, há uma década, aguardam 
a reabertura de suas portas. Também é urgente pensar em acessibilidade para que esses espaços sejam 
verdadeiramente democráticos e inclusivos. 

EIXO IV
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Acreditamos numa política cultural aliada à política artística para formação de atores em escolas e espa-
ços culturais, mas também de incentivo à economia numa ação integrada entre Secretarias de Educação, 
de Cultura e de Turismo. É de extrema importância levar o teatro às escolas e as escolas aos teatros, 
estimulando desde cedo as crianças a se interessarem pelas artes. Denunciamos a ausência de recursos 
públicos para as artes cênicas e o sucateamento da Escola João Pernambuco e da Escola de Música. Os 
festivais de teatro, mesmo antes da pandemia, já eram escassos e com orçamento muito abaixo do prati-
cado em gestões municipais anteriores. 

Há também o problema grave do atraso do pagamento dos cachês. Artistas denunciam que chegam a 
demorar seis meses para receber os pagamentos. Isso é inadmissível! A cidade que a gente quer valoriza 
quem faz cultura e proporciona dignidade para executar seu trabalho. Acreditamos que cultura transfor-
ma não só a vida de cada pessoa, mas transforma também o coletivo e isso é falar em segurança, em 
saúde, em educação. É falar em cidadania!

Por isso, as propostas da nossa candidatura ao Legislativo Municipal para o setor cultural são:

 Cobrar da gestão municipal o funcionamento do  Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) e do Conse-
lho Municipal de Política Cultural, bem como a execução do Plano Municipal de Cultura, com metas e valo-
res compatíveis nas peças orçamentárias (LOA, LDO e PPA);

 Pleitear junto à gestão municipal o fortalecimento do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC) a partir de 
dotações orçamentárias anuais;

 Reivindicar que a Comissão Deliberativa do SIC estabeleça critérios de destinação de recursos do 
FIC para projetos culturais que tragam retorno direto para a sociedade recifense, já que são recursos 
empregados a fundo perdido, sobretudo, para moradores de áreas periféricas da cidade;

 Reivindicar que a Comissão Deliberativa do SIC estabeleça critérios de inclusão social para apro-
vação de projetos culturais postulantes aos incentivos do Mecenato de Incentivo à Cultura (MIC);

 Reivindicar junto à gestão municipal o financiamento, a valorização e a promoção de grupos e 
expressões da cultura afro-brasileira, das comunidades tradicionais, quilombolas e povos de terreiros, 
bem como o mapeamento e a preservação dos patrimônios materiais e imateriais desses segmentos;

 Lutar pela criação e garantia de políticas afirmativas para as culturas negras nas políticas e 
programas de incentivo à produção cultural do Recife;

 Abraçar iniciativas que valorizem a produção artística e cultural das mulheres negras em toda sua 
diversidade de expressões, tradicionais e contemporâneas.

 Reivindicar alocação de verbas nos editais do setor cultural para projetos e eventos que sejam 
realizados em comunidades periféricas da cidade e que valorizem as manifestações culturais próprias 
dessas comunidades em suas diversas linguagens artísticas;

 Propor, para espaços culturais localizados nos territórios das ZEIS, lei similar à Lei Municipal nº 
18.114/2015, que isenta de pagamento de IPTU alguns imóveis localizados no Recife Antigo com o objetivo 
de valorização cultural do bairro, resultando numa renúncia fiscal anual da ordem de R$ 197.809,00 (dados 
da LDO 2021);

 Pleitear junto à gestão municipal a distribuição equilibrada, ao longo do ano, das verbas e editais 
do setor cultural, e não apenas nos ciclos de festas, de modo que se estabeleça um fluxo contínuo que 
valorize o trabalho dos indivíduos e dos grupos que tradicionalmente fazem cultura na cidade e que 
possibilite a manutenção dos espaços e a sustentação dos fazedores de cultura;

 Fiscalizar a liberação de recursos em tempo hábil, por parte da gestão municipal, para projetos e 
eventos selecionados pelos editais do setor cultural;

 Fiscalizar, em âmbito municipal, o cumprimento da Lei Estadual Nº 16.790/2019, de autoria das 
codeputadas estaduais das Juntas, e atuar para garantir o pagamento célere de artistas, fornecedores e 
prestadores de serviço do setor cultural;

 Atuar em favor da simplificação das exigências dos editais municipais para o setor cultural, que, na 
prática, servem para reproduzir desigualdades de raça, gênero e classe social ao inviabilizarem a realiza-
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ção de projetos e eventos de proponentes e produtores individuais e de menor poder econômico;

 Cobrar da gestão municipal a execução das propostas da Sociedade Civil para a Rádio Frei Caneca 
FM, em especial a estruturação técnica para a produção do próprio conteúdo radiofônico e para que 
produtores e comunicadores em diferentes condições socioeconômicas possam acessá-la;

 Reivindicar orçamentos compatíveis com as atribuições da Secretaria de Cultura da Cidade do 
Recife, e, em especial, reivindicar a elaboração e exigir o cumprimento de um plano de reforma e manuten-
ção da estrutura dos teatros municipais, com a transparência e o planejamento necessários, para que não 
se repita a década do Teatro do Parque de portas fechadas;

 Exigir da Prefeitura da Cidade do Recife a requalificação do entorno dos teatros municipais, espe-
cialmente, dos Teatros do Parque e Barreto Júnior;

 Cobrar, de forma urgente, a ampliação da quantidade e do volume de recursos dos editais destina-
dos à produção teatral da cidade, que, atualmente, estão restritos aos editais de ocupação da pauta do 
Centro Cultural Apolo Hermilo e ao edital de pesquisa "O Aprendiz em Cena";

 Lutar pela valorização de territórios alternativos do fazer teatral na cidade do Recife, já que, dos 
seis teatros municipais, quatro estão no centro da cidade e dois, na zona sul;

 Atuar em favor da alocação, nas peças orçamentárias, de verbas específicas para cada linguagem 
artística, destacando-se aí a manutenção de grupos e coletivos teatrais e a retomada do Centro Cultural 
Apolo Hermilo como centro de formação e pesquisa.
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DANI E O DIREITO À CIDADE

Pensar na cidade que queremos é, principalmente, pensar em como o Recife pode ser inclusivo e onde 
desigualdades de raça, de gênero e de classe sejam enfrentadas e que sejam melhoradas as condições de 
vida. Acreditamos que, através do Legislativo, conseguiremos atuar em temáticas fundamentais para se 
falar de uma cidade melhor para as mulheres, que é uma cidade melhor para todo mundo. Para isso, preci-
samos ampliar nossas vozes nos espaços de poder.  

Entendemos que a moradia adequada, digna e com segurança na posse da terra é um direito, além da 
alimentação saudável, livre de agrotóxicos, de uma mobilidade efetiva, de andar nas ruas com segurança. 
Defendemos que decisões fundamentais para o modelo de cidade que acreditamos, como o Plano Diretor, 
sejam construídas com participação efetiva, de maneira transparente e coletiva. Além disso, que sejam 
garantidas as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) para que famílias possam viver com segurança e 
que não sejam transformadas em um conglomerado de edifícios comerciais e condomínios de luxo. 
Defendemos a habitação social no centro para que haja uma redução nos gastos de deslocamento da 
população mais vulnerável. Pautamos a efetivação da função social da propriedade e a redução do déficit 
habitacional na cidade do Recife. Queremos uma cidade onde a mobilidade ativa seja pauta do Legislativo. 
É inaceitável vivermos numa cidade com um trânsito tão violento e engarrafado. Precisamos investir no 
transporte coletivo e na educação do trânsito. 

Também é absurdo vivermos numa cidade que reprime as trabalhadoras e trabalhadores informais.  Que-
remos que se priorize o bem viver para toda a população, em especial para as pessoas que vivem nas peri-
ferias. Para isso, é necessário garantir direitos básicos, como o acesso regular da água nas comunidades 
do Recife e o saneamento e condições básicas para a saúde das pessoas. Defendemos a ampliação da 
capacidade de acesso à água e que sejam estimuladas as experiências de reuso de águas cinzas e as cister-
nas de captação de água das chuvas, desenvolvidas por organizações nas comunidades do semiárido de 
Pernambuco.

Para o bem viver, precisamos também pensar na melhoria da alimentação e na segurança alimentar e 
nutricional. Não é admissível que mais da metade da população de Pernambuco viva com insegurança 
alimentar, que leva à fome. É imprescindível o fortalecimento das experiências com agroecologia e agri-
cultura urbana nas comunidades, além das feiras agroecológicas nos bairros periféricos para proporcio-
nar o acesso dessa população a alimentos saudáveis livres de agrotóxicos, além da articulação com as 
políticas e programas do Programa Alimentação Agricultura Familiar (PAA) e Programa Nacional de 
Merenda Escolar (PNAE) e a Política Nacional de Agricultura Urbana, com a gestão e orçamento do Execu-
tivo. 

A cidade que queremos é mais plural, humana, anticapacitista, democrática e que inclua as mulheres, que 
pense nas crianças, nas pessoas com deficiência, na comunidade LGBTQIA+ e em tantas outras sujeitas e 

EIXO V
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sujeitos que sofrem com as desigualdades sociais e com as opressões. É também a cidade onde todas as 
crianças tenham o direito à creche assegurado, em especial, nas áreas periféricas, e que as mães possam 
trabalhar.  Que seja um Recife com segurança, emprego, moradia digna, transportes de qualidade, espa-
ços verdes agroecológicos, e que olhe para outras questões urgentes na vida da população. Por isso, 
defendemos:

 Cobrar que o município amplie a sua estrutura cicloviária, assim como a integração com os demais 
transportes;

 Defender a adoção de mais políticas que privilegiem o transporte coletivo de qualidade e o respei-
to ao ciclista e ao pedestre; 

 Apoiar o projeto de Lei nº 05/19 que impede a acumulação das funções de motorista e cobrador 
no transporte público do Recife;

 Defender a instituição do passe livre para que a população desempregada e para estudantes do 
ensino superior, tal como acontece na educação básica;

 Monitorar a existência de ciclovias nas áreas previstas no Plano Diretor Cicloviário do Recife;

 Promover audiências públicas com temáticas relacionadas a uma cidade segura e melhor para as 
mulheres e para as crianças;

 Lutar para que o processo de regularização fundiária seja prioridade no município, com destaque 
para a garantia da titularidade dos imóveis em favor das mulheres; 

 Trabalhar pelo investimento nas Zonas Especiais de Interesse Social, com planos de regularização 
e desenvolvimento urbano e social das áreas;

 Defender a função social da propriedade e a moradia no centro da cidade pautando a regulamen-
tação e aplicação de instrumentos previstos no estatuto da cidade; 

 Pautar a reformulação do Plano Diretor do Recife; 

 Monitorar o cumprimento do Plano Municipal de Saneamento Básico;

 Reivindicar que sejam asseguradas as condições para fortalecer a atuação das mulheres na agri-
cultura, o acesso ao Programa Nacional de Aquisição de Alimentos e para gerar e fortalecer iniciativas de 
agricultura urbana e acesso a sementes crioulas;

 Apoiar saberes de povos e comunidades tradicionais relacionados ao uso, manejo e conservação 
da diversidade agrícola, na cidade do Recife;

 Lutar pela construção de centros comerciais populares e acessíveis;

 Fiscalizar as condições de trabalho das comerciantes e dos comerciantes informais; 

 Avançar nas pautas e nas demandas do comércio informal, sempre ao lado das trabalhadoras e 
dos trabalhadores; 

 Fiscalizar o andamento do projeto de revitalização para navegabilidade do Rio Capibaribe;

 Reivindicar junto à gestão municipal a instauração de hortas comunitárias nos territórios recifen-
ses e mapear hortas de base comunitárias já existentes na cidade fortalecer as iniciativas locais, com apoio 
articulado com universidades, ONGs e instituições governamentais (IPA, EMBRAPA, SEMAS);  

 Defender a obrigatoriedade de transparência na lista de famílias que estão à espera dos habitacio-
nais, com informações sobre tempo de espera e condições preferenciais (como mulheres chefe de família, 
idosos e pessoas com deficiência); 

 Defender a democratização das instâncias e participação da sociedade civil na gestão da política 
urbana e habitacional na cidade;
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 Fiscalizar as isenções fiscais promovidas pelo município ao setor privado para verificar a arrecada-
ção municipal e promover justiça tributária;

 Fiscalizar que os municípios ampliem a acessibilidade de pessoas com deficiência ou restrição de 
mobilidade;

 Defender o saneamento para garantir água limpa e esgoto tratado nos territórios; 

 Fiscalizar a atuação da prefeitura na prevenção de deslizamento dos morros e enchentes nas 
moradias. 

Portela

V E R E A D O R A


