
É por confiar na minha trajetória em defesa dos direitos humanos e da cidade 

até aqui, por ter plena convicção do trabalho que terei daqui para frente e de 

estar preparada para ele, que apresento minha candidatura a vereadora do 

Recife. Para isso, dentre nossas premissas, estão a participação popular e a 

transparência.  

Quando a política é decidida a portas fechadas, dentro de gabinetes, falta 

transparência e lisura. É por essa razão que nossas democracias não são sequer 

consideradas representativas, mas delegativas. A participação popular eficaz 

assegura ouvir sempre e apresentar respostas, estudar soluções junto com a 

equipe técnica e com a sociedade e formular políticas públicas que resultem 

dessa participação. Para garantir um mandato participativo, a gente assume 

cinco compromissos:  

1. Durante nosso mandato, a cada dois meses nós teremos reuniões abertas 

ao público e itinerantes. Assim, a gente vai até as pessoas. Vamos 

construir nossas ações com informação, transparência e participação. 

2. Todos os projetos de lei serão debatidos com a sociedade antes de serem 

protocolados. 

3. Nos comprometemos a estudar os problemas, elaborar e oferecer 

propostas de solução, depois de ouvirmos a sociedade. 

4. Manter um painel eletrônico sobre cada projeto e ação, mostrando a etapa 

em que se encontram, os problemas que encontraram, e, se for o caso, o 

setor em que o projeto ou ação travou. 

5. Manter uma ouvidoria permanente do mandato, tanto para receber 

avaliações e sugestões. 

 

Sobre a base de apoio, foi uma candidatura sem muita estrutura financeira, mas 

com a atuação de voluntários. Nossas verbas partidárias estão informadas no 

website das prestações de contas, recebi R$ 12 mil de fundo eleitoral e R$ 15 

mil da Secretaria Nacional da Mulher através do fundo partidário, o resto foram 

doações (R$ 27 mil).  

Dividimos nossas propostas em cinco eixos: mandato participativo, cultura, 

sustentabilidade, mulheres e educação). O primeiro deles é metodológico: diz 

respeito ao compromisso com a participação popular em toda nossa atuação. 

Todas as demais foram elaboradas a partir de algumas premissas: competência 

municipal do Recife e viabilidade de execução. Sabemos que tudo o que 

propomos pode ser realizado. E vamos lutar para isso. 
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