
Venho acompanhando o trabalho do legislativo desde 2016 e, da mesma forma 

que a sociedade, percebo a necessidade de inovação. É necessária a renovação 

política para se adequar as necessidades da sociedade que são crescentes e 

pouco atendidas nas suas aspirações. Nossa luta é por um novo cenário político, 

é pela inclusão de pessoas fora do âmbito das famílias tradicionais que dominam 

o cenário recifense e pernambucano.  

O tempo de Pernambuco como capitania hereditária acabou. Lutamos, 

principalmente, pela maior presença das mulheres nas decisões políticas. Desde 

a Proclamação da República até a gestão atual, o Recife só teve homens como 

prefeito. De modo igual, a representação feminina na câmara sempre foi mínima 

e nós mulheres ficamos sempre relegadas a um segundo plano. Defendemos, 

de forma prioritária, Mais Mulheres no poder. Eu não tinha conhecimento do 

quanto era baixo o número de mulheres a assumirem uma vaga de vereadora 

na cidade do Recife. Foi quando fiz um levantamento de todas as legislaturas e 

descobri que nunca na história da cidade, 10 mulheres assumiram um mandato. 

Ou seja, de 1947 até os dias atuais sofremos com essa realidade. Foi quando 

me comprometi a lutar de fato pela causa.  

Já estamos caminhando há cinco meses pelas ruas da cidade. Quando falo 

caminhando é caminhando mesmo, porque nossa campanha não tem recursos 

de fundo partidário, e tem sido integrada pela disponibilidade e boa vontade das 

pessoas que acreditam em nossas propostas, na implantação de projetos 

estruturadores para a cidade. A limitação de recursos não nos permitiu chegar 

em todos os pontos que desejamos, mas fomos aonde o clamor era grande. 

Comunidades pobres que são visitadas apenas em período eleitoral e o povo 

continua sendo enganado pelas mesmas estratégias da velha política. As 

lideranças que estão conosco é composta de gente que está desiludida com o 

cenário atual, com promessas vãs e com o assistencialismo viciante. 

Nos faltou recurso até mesmo para arcar com despesas de alimentação na rua, 

e em meio a tanta dificuldade não chegamos ao conhecimento de diversas 

pessoas. Mas não desistimos! A nossa luta como mulher nunca foi e nunca será 

fácil. Não temos transporte próprio e nem tínhamos como alugar, mas colocamos 

o tênis no pé, erguemos nossa cabeça e seguimos em frente. O único apoio que 

tivemos do partido foi o recebimento de material gráfico, mesmo assim 

insuficiente. Também sofremos com uma deficiência muito grande quanto a 

orientação jurídica e contábil. Mesmo assim continuamos nossa luta, tirando as 

dúvidas com os amigos e até com os concorrentes e assim conseguimos chegar 

até a reta final. 

Eu não poderia deixar de aproveitar esta oportunidade e fazer meu 

agradecimento especial a minha companheira de campanha. Carlinda, mais 

conhecida como Carminha, que foi uma pessoa muito especial em todos os 

momentos. Dividimos todos os momentos juntas. As raivas, alegrias, tristezas, 

desânimos. Não importava para ela se estava fazendo sol, chuva, se era manhã, 

tarde ou noite, ela estava ali comigo. Me ouvia, me dava conselhos. Nessa reta 

final adoecemos e mesmo assim fomos para as ruas pedir votos. Muitas vezes 



ela se comportou como minha mãe, sempre muito atenciosa e cuidadosa. 

Agradeço a Deus não só por ela, mas por todos que nos ajudaram a construir 

essa história. 

E para honrar todo o esforço, trabalharemos com total rigor, cobrando a 

permanente atualização do portal da transparência, para a facilitação da 

fiscalização através desta ferramenta. Incentivaremos também uma maior 

participação de movimentos sociais para trabalhar juntamente com nosso 

gabinete em busca de ferramentas que facilitem este processo. Buscaremos 

parcerias com ONGs, associações e Universidades para o desenvolvimento de 

estudos e implementação de ferramentas eficientes e eficazes para o 

acompanhamento de processos licitatórios, assim como todo acompanhamento 

dos gastos da prefeitura. A busca do apoio do Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco e do Tribunal de Contas do Município também contribuirá na 

eficiência da nossa gestão. 

Nos comprometemos a trabalhar com total independência e transparência. 

Assinamos um Termo de Compromisso com o Observatório Social do Brasil em 

Recife e com o movimento Cidadão Arretado. Acreditamos nesse novo modelo 

de fazer política. Trabalharemos pelo bem comum da sociedade e não em causa 

própria. Todos os cargos comissionados serão contratados através de seleção 

simplificada. Não iremos privilegiar familiares e nem amigos mais próximos. 

Respeitaremos o dinheiro público e mostraremos que é possível sim, fazer 

política de forma honesta em busca de uma cidade melhor. 

 

Suelem Matos, Candidata à Vereadora do Recife 

  


