Chefe do poder executivo da cidade, o Prefeito deve ter na ética, no
planejamento estratégico e no modelo de gestão, os alicerces para os
resultados de todos os serviços prestados aos munícipes. Com essa visão,
o EIXO GESTÃO será o ponto inicial desta proposta, entendendo que a
forma como a cidade será conduzida gerará impacto direto na vida das
pessoas.
Uma gestão com pulso ﬁrme, coragem e liderança, com o propósito de
combater a corrupção, moralizar as contas públicas e administrar com
transparência, de forma moderna, criativa e planejada, com metas deﬁnidas
e resultados monitorados, para transformar Recife na cidade com o padrão
que os recifenses merecem. ESSE É O MEU COMPROMISSO!

Todos os contratos, convênios e parcerias, ﬁrmados com a atual gestão, serão
auditados e aqueles que não estiverem de acordo com a legislação serão revogados.
Faremos uma gestão alinhada com os órgãos de controle e com planejamento, para
acabar com qualquer possibilidade de corrupção e o desperdício do dinheiro público.
As indústrias da multa e da tributação indevida, que oneram cada dia mais o cidadão,
serão desmontadas. Focaremos no bom uso dos recursos arrecadados e na
economia dos gastos, com criatividade e inovação, usando a tecnologia como
parceira nesse processo, para fazer mais com menos.
Faremos uma gestão diferente e eﬁciente, vamos mudar a forma de governar, com
menos propaganda e mais ações, com o Prefeito monitorando tudo de perto e
andando nas ruas, para garantir o compromisso e o respeito com a coisa pública.

A real transparência dos gastos públicos passa por três pilares: divulgação das informações reais,
acesso e compreensão dos dados. Sem isso o cidadão fica impedido, ou no mínimo, tem dificuldade
de fiscalizar a gestão e avaliar os resultados.
Os dados completos de todas as secretarias e órgãos da gestão municipal serão disponibilizados em
menor tempo, incluindo a arrecadação, repasses e parcerias. Todos os processos de licitação,
contratos, convênios e demais gastos públicos, serão digitalizados, incluindo a fase de execução e
prestação de contas em um sistema único.
Será implementada uma plataforma mais intuitiva para o portal da transparência, com linguagem
mais didática e de fácil compreensão, com foco nas pessoas que tem menos familiaridade com o
sistema e com os dados técnicos.
Investimento em acesso a internet e linha de crédito para compra de equipamentos eletrônicos para
baixa renda fará parte do projeto RECIFE TRANSPARENTE, como também o desenvolvimento de
aplicativos que não consumam dados para utilização e consulta.

Como primeira ação a frente da prefeitura, vou buscar junto ao Governo Federal
apoio para a captação de recursos, fomento de programas e ações, além da
parceria para captação de recursos internacionais.
A iniciativa privada, através dos programas de responsabilidade social, terá papel
importante no apoio a melhoria da qualidade de vida da população. Faremos
parcerias com captação de investimentos e ações que tragam retorno efetivo
para a solução dos problemas da cidade, em especial nas áreas mais
necessitadas e afetadas pela desigualdade.
Faremos um trabalho de articulação nacional e internacional para a captação de
novas empresas e indústrias para o município, transformando Recife num
grande polo de negócios e desenvolvimento.

Ninguém conhece melhor os problemas do bairro do que os moradores daquela região.
No projeto GESTÃO POR BAIRROS eu vou escolher, através de uma lista tríplice, um
representante de cada um dos 94 bairros do Recife, que terá como missão aumentar o
diálogo com a população e garantir a solução para os problemas. Levaremos a Prefeitura
para dentro dos bairros, vamos cuidar dos recifenses e onde ele mora.
O GESTOR DO BAIRRO será nomeado na estrutura já existente e coordenará o
monitoramento periódico de todas as ações da prefeitura, com metas e prazos definidos,
prestando contas dos resultados pessoalmente ao Prefeito.
Realizaremos capacitação continuada de qualidade, fóruns de integração e de discussão
de boas práticas entre os GESTORES DO BAIRRO, além de outras ferramentas de estudo
de casos de sucessos que possam contribuir com a realidade da nossa cidade, como
palestras, seminários, congressos e treinamentos, visando a melhoria contínua da gestão.

O acesso a internet para os cidadãos, inclusive e principalmente nas áreas de maior
interesse social, será uma realidade e possibilitará aos recifenses a verdadeira
inclusão digital. Assim vamos garantir o acesso aos serviços remotos oferecidos pela
prefeitura e o exercício da cidadania na ﬁscalização da gestão através do portal da
transparência.
Criaremos o Conselho de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, com cada uma
das áreas temáticas da gestão representada e proﬁssionais de ponta da área de
tecnologia, dando prioridade a mão de obra local, para criar soluções tecnológicas e
inovadoras que: possam reduzir a burocracia e o tempo de resposta nos serviços
oferecidos pela prefeitura; resolver de forma criativa e com o menor custo
problemas antigos da cidade; descomplicar o dia a dia do cidadão e facilitar o acesso
à informação. Tudo isso disponível NA PALMA DA MÃO.

Vamos criar espaços de capacitação em tecnologia e oficinas de inovação em
parceria com a iniciativa privada e instituições de ensino, incentivando principalmente
a participação dos jovens nas áreas mais vulneráveis.
As soluções tecnológicas também serão utilizadas para a unificação, atualização e
ampliação do banco de dados dos mapeamentos e cadastros existentes na gestão,
que

hoje

estão

subutilizados,

defasados

e

desencontrados,

servindo

como

ferramenta facilitadora de planejamento e tomada de decisões mais assertivas.
Com a GESTÃO DIGITAL e informações em tempo real, as ações serão planejadas de
forma inteligente e estratégica, as metas e os prazos serão definidos e monitorados
de perto, com reuniões sistêmicas e ferramentas de controle dos resultados. Vamos
tirar as ações do papel e da propaganda, e entregar serviço e obra de qualidade para
a população.

Alto padrão em gestão passa pela qualiﬁcação continuada do quadro de funcionários e
colaboradores, tanto para suas áreas de atuação, como para as tecnologias utilizadas. Uma equipe
treinada e motivada será o diferencial da nossa gestão, pois não se conduz uma cidade sozinho.
Vamos também fomentar a auto qualiﬁcação em parceria com instituições ﬁnanceiras, com a
abertura de linha de crédito para aqueles que quiserem fazer cursos e especializações, apoiando o
desenvolvimento proﬁssional dos servidores e melhorando ainda mais a qualidade dos serviços
prestados.
Quem melhor conhece os problemas e desaﬁos do serviço público são os servidores, e queremos
ouvi-los. Para isso, implementaremos mecanismos de diálogo e discussão para propostas de
mudanças e sugestões de melhoria em seus locais de trabalho.
Condições dignas de trabalho, garantia do salário em dia e o amplo diálogo, são compromisso que
assumo com os servidores da prefeitura do Recife. Vamos dar condições para que esses
proﬁssionais possam exercer suas atividades com segurança e qualidade, para melhor atender a
população.

Recife foi considerada a CAPITAL DO DESEMPREGO* com 17,4% da
população economicamente ativa desempregada, o que representa
quase 150 mil recifenses sem ter como sustentar suas famílias.
Milhares de micro e pequenas empresas fecharam suas portas na
capital nos últimos anos, e esses números aumentaram
exponencialmente com a pandemia do novo coronavírus.
Se faz necessário e urgente a retomada da economia. Para isso, vou
priorizar
a
qualiﬁcação
de
mão
de
obra,
incentivar
o
empreendedorismo e as atividades que tenham maior capacidade de
geração de emprego, para tirar a cidade do vermelho econômico e
político, e fazer o RECIFE VERDE AMARELO!

*FONTE: https://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticias-da-manha-pe/2019/11/20/pnad-recife-e-a-capital-com-maior-taxa-de-desempregados-do-brasil-179768

Faremos parceria com as entidades religiosas de todos os recantos da cidade,
utilizando seus espaços e horários ociosos, para promover a qualificação profissional
dos recifenses, de forma abrangente e descentralizada. Vamos priorizar as vocações
e as necessidades locais, como também valorizar e capacitar os educadores que
morem na região, gerando emprego e reduzindo custos e tempo com deslocamento.
Vamos articular parceria com as universidade e instituições de ensino para que os
alunos, nas áreas de gestão, ajudem os micro e pequenos empreendedores,
desenvolvendo planos de negócios para aqueles que estão começando e consultorias
para os que já tem seus negócios em funcionamento. Estreitando a relação dos
alunos com a vida real e ajudando a desenvolver empreendedores de sucesso.
Promover incentivo ao primeiro emprego através de parceria com a iniciativa privada,
para qualificação de jovens e aproveitamento da mão de obra dessa parcela
significativa da população, que encontram grandes dificuldades para entrar no
mercado de trabalho.

Com o apoio do GOVERNO FEDERAL, vamos retomar todas as obras públicas paralisadas
e inacabadas, que serão entregues a sociedade e servirão como um dos propulsores de
criação de postos de trabalho diretos e indiretos.
Fomentaremos as cadeias geradoras de emprego e renda, principalmente as que já fazem
parte da vocação natural da cidade (turismo, comércio) e as que tenham maior
capacidade de geração de emprego a curto prazo (construção civil e serviços), com
incentivos para as ações em áreas populosas e com maior demanda de empregos.
Vamos conceder incentivo às empresas coletivas, para fortalecer as atividades e o
posicionamento no mercado, a exemplo das cooperativas.
Promoveremos mutirões de prestação de serviços emergenciais pela prefeitura para, além
de resolver os problemas das pessoas, aumentar a oferta de empregos e aquecer a
economia da cidade, garantindo o sustento de muitas famílias.

No RECIFE VERDE AMARELO o trabalhador informal não será invisível
ou visto como ambulante, sua atividade será valorizada e serão
tratados como EMPREENDEDORES. Serão qualiﬁcados, capacitados e
receberão apoio para organizar e promover melhorias em seus
espaços de trabalho.
Será criado o CENTRO DE FOMENTO AO MICRO E PEQUENO
EMPREENDEDOR, com criação de um fundo especial com recursos da
própria Prefeitura e parceria com os bancos públicos e o Governo
Federal, com apoio técnico e jurídico, além da disponibilização de
linhas de crédito para implementação e desenvolvimentos dos
negócios.

A

economia

popular

será

incentivada,

com

um

trabalho

multidisciplinar de identiﬁcação e desenvolvimento de vocações
locais. Vamos apoiar a geração de novos negócios, como também a
viabilidade para que esses negócios prosperem e as pessoas
possam ter meios para o seu sustento.
Vamos realizar campanhas de formalização dos micro e pequenos
empreendedores, com desburocratização e apoio técnico durante o
processo de implantação, incluindo incentivo progressivo para
aqueles que gerarem empregos diretos, e com qualiﬁcação em
gestão de negócios através de parceria com o SEBRAE.

Com o apoio do Governo Federal, através do Programa de
Parcerias

de

Investimentos,

vamos

articular

a

atração

de

investimentos privados nacionais e internacionais com foco no
desenvolvimento da cidade e geração de emprego e renda. Uma
vez qualiﬁcados no programa, os empreendimentos serão tratados
como prioridade nacional.

A retomada do turismo na cidade é um fator importante para o aquecimento da
economia, vamos investir em captação de eventos de Turismo de Negócios, Turismo
Religioso, Turismo Médico, Turismo de Eventos, Turismo de Lazer, entre outros.
A mão de obra turística (taxistas, motoristas de aplicativos, motorista de vans/ônibus
turístico, funcionários de shoppings, comércio de rua, restaurantes, hotéis, etc) será
qualificada para várias atividades, a exemplo de: atendimento ao cliente, atendimento
bilíngue, conhecimento dos atrativos e calendário turísticos, uso de ferramentas
tecnológicas de informações e dicas turísticas, além da história da cidade.
Será montado um calendário de eventos na cidade, respeitando nossa vocação natural,
com os eventos de negócios prioritariamente em dias úteis e eventos de entretenimento e
lazer nos finais de semana e feriados, para uma melhor distribuição da frequência de
turistas e ocupação constante dos equipamentos turísticos.

Um dos cartões postais da cidade, a orla de Boa Viagem, receberá especial atenção, vamos
garantir a segurança e requaliﬁcar todo o calçadão, os quiosques, as barracas, os banheiros, o
acesso e a sinalização, além do reordenamento e qualiﬁcação da mão de obra, estendendo
essas ações até o bairro de Brasília Teimosa. Vamos transformar a orla em um equipamento
atrativo para recifenses e turistas.
Transformaremos o Recife Antigo em um referencial turístico da cidade com: segurança 24h;
restauração dos prédios históricos, calçadas e ruas através de parcerias privadas; saneamento
e embutimento da ﬁação; fomento do comércio e de eventos que valorizem a cultura e os
artistas locais. Vamos transformar espaços abandonados em espaços gastronômicos,
comerciais, turísticos e culturais a exemplo de bares, restaurantes, museus, cinema, livrarias,
lojas, alamedas e feirinhas; além da qualiﬁcação dos empreendedores informais.
Faremos a concessão para meios de transporte turístico, a exemplo dos ônibus turísticos HOP
ON / HOP OFF, TUC-TUC, bicicletas e bondinhos.

Vamos investir em infraestrutura, acessibilidade e sinalização turística, requaliﬁcando os
equipamentos já existentes, seus entornos e acessos, captaremos recurso para investir
em novos equipamentos, a exemplo de parques temáticos, oceanário, teleférico, etc.
No projeto DESCOBRINDO O RECIFE, vamos possibilitar que os turistas possam conhecer
melhor a cidade e o recifense volte a aproveitar as maravilhas que o nosso Recife
oferece, com guias turísticos qualiﬁcados, em parceria com a rede hoteleira, as
universidades e instituições de ensino, que apresentarão os roteiros temáticos (religioso,
cultural, histórico, gastronômico, etc) e os equipamentos turísticos, como também
informações por meio de tecnologia por aplicativo e QR Code.
Os parques, praças e equipamentos de lazer e convivência serão requaliﬁcados, e terão a
sua segurança monitorados pelo sistema de SEGURANÇA ELETRÔNICA , possibilitando a
plena utilização pela população. O recifense vai poder voltar a andar pela cidade.

Vamos transformar espaços abandonados e mal aproveitados nos bairros para criar
espaços de lazer e convivência para as famílias, com a participação da população na
construção, manutenção e preservação, bem como empresas privadas locais.
As estações de aluguel de bicicleta e as ciclo faixas serão ampliadas para toda a cidade e
terão seus roteiros com começo meio e fim, para que possam ser utilizadas tanto para o
lazer, como também uma opção de locomoção para o cidadão.
Como forma de promover o acesso ao entretenimento pela parte mais vulnerável da
população, o projeto RECIFE CONVIDA irá reverter parte dos patrocínios culturais e de
eventos, em ingressos para pessoas em situação de vulnerabilidade, estudantes da rede
pública e professores.
Vamos possibilitar aos usuários do sistema público de transporte o pagamento da meia
passagem aos sábados a tarde, domingos e feriados, para que possam passear pela
cidade com suas famílias e aproveitar os espaços de lazer da cidade.

Ocupando o 18º lugar entre as 27 capitais no ranking nacional de
desenvolvimento municipal e 5º lugar entre as 9 capitais do nordeste, no
último levantamento feito pela Agência Brasil, Recife está longe do
padrão esperado para uma cidade com o seu histórico de lutas e
conquistas, com tantas belezas naturais e potencialidades.
A desigualdade social instalada é visível por toda a cidade, a
precariedade foi estabelecida nos serviços públicos, a falta de conﬁança
dos investidores e parceiros afasta o desenvolvimento, a má aplicação
dos recursos sacriﬁca ainda mais os cidadãos e a criminalidade invade o
cotidiano das pessoas. Esses são pontos importantes que vou atacar de
frente, com efetividade e coragem. ESSE É O MEU COMPROMISSO!

* FONTE: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-06/apenas-10-capitais-estao-entre-cidades-mais-desenvolvidas-do-pais

A saúde humanizada e preventiva será nossa prioridade, com capacitação continuada
e valorização dos proﬁssionais de saúde e medidas de incentivo ao acompanhamento
médico periódico, realização de exames preventivos e continuidade nos tratamentos,
garantindo e facilitando o acesso aos remédios e exames.
Vamos zerar as ﬁlas de consultas, exames e cirurgias, com mutirões em regime de
plantão, tanto em centros médicos como em ações itinerantes nos bairros, com
apoio

e

parceria

da

iniciativa

privada

e

convênio

com

universidades

para

aproveitamento dos quase formandos, para reforçar o quadro médico.
Faremos funcionar, com qualidade e regularidade, a estrutura de saúde já existente,
com a requaliﬁcação dos prédios, contratação de proﬁssionais, compra de
equipamentos e materiais, bem como o monitoramento das atividades e controle dos
resultados.

Faremos campanhas periódicas de orientação e atendimento aos idosos,
realizadas por proﬁssionais multidisciplinares, com ações na prevenção de
doenças, manutenção da autonomia e melhoria na qualidade de vida.
As campanhas de saúde preventiva da mulher também serão periódicas, vamos
realizar um trabalho de conscientização do cuidado com a saúde e exames
preventivos. As gestantes terão o acompanhamento do pré-natal e parto
humanizados, com proﬁssionais capacitados.
Os pacientes dos grupos de risco, serão acompanhados de perto com consultas
regulares, disponibilização dos remédios e prioridade na realização de exames,
para controle mais efetivo das doenças e prevenção de complicações.

O Prontuário Eletrônico será implementado, possibilitando a integração digital entre as
Unidades de Saúde. Os dados do paciente, com seu histórico e os procedimentos
médicos (consultas, exames, internações) a que foi submetido, serão inseridos em
plataforma única e poderão ser visualizados e atualizados por qualquer unidade de saúde.
Será dada autonomia ao cidadão com seus dados médicos na palma da mão.
Vamos implementar soluções digitais para todo o processo de regulação (agendamentos
e encaminhamentos), como também para a telemedicina, os receituários médicos e os
atestados.
Estruturaremos o CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SAÚDE (CDS), onde será concentrada
toda a gestão de compras e estoque de medicamentos, vacinas, materiais, EPIʼs, etc,
garantindo o abastecimento e a compra competitiva. Os estoques das unidades de saúde
serão controlados por sistema integrado ao CDS com monitoramento constante de
demanda e estoque de segurança, bem como uma melhor distribuição.

Para os pacientes com diﬁculdade ou impedimento de locomoção, a prefeitura vai garantir
a entrega dos remédios em casa através do projeto RECIFE EM SUA CASA, garantindo a
continuidade do tratamento e reduzindo o risco de complicações.
Vamos criar um comitê permanente de prevenção e combate a doenças endêmicas e
pandêmicas (viroses, arboviroses) e um comitê permanente de combate e controle de
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT: doenças cardiovasculares, doenças
respiratórias crônicas, câncer e diabetes - responsáveis por 72% das mortes no país*)
Vamos investir em ações de atendimento e recuperação dos dependentes químicos, em
parceria com as entidades religiosas e organizações sociais (OSʼs). A estruturação de
centros de atendimento e a construção de clínicas de tratamento e reabilitação, também
farão parte dessa guerra contra as drogas, bem como a implantação de um sistema de
suporte as famílias e a qualiﬁcação dos proﬁssionais envolvidos, para garantir um
atendimento de qualidade com a agilidade necessária para o sucesso dos tratamentos.

* FONTE: https://scielosp.org/article/rbepid/2019.v22/e190030/

Vamos aderir ao PROGRAMA NACIONAL DE ESCOLAS CÍVICO-MILITARES, em parceria
com o Governo Federal, e vamos implantar o maior número possível de escolas cívicomilitares na cidade, proporcionando educação de excelência para as nossas crianças e
jovens.
Ampliar o atendimento das crianças em idade de creche visando garantir que as mães
possam ter um local seguro e de qualidade para deixar seus ﬁlhos enquanto trabalham,
com a contratação de vagas em instituições privadas e construção de novos espaços,
priorizando as áreas mais populosas e com maior índice de desemprego.
Usaremos tecnologia para a leitura facial dos alunos nas escolas, através de um sistema
com alimentação em tempo real, possibilitando ainda fazer a chamada, lançar os boletins,
organizar as agendas e grades de aula, fazer os registros de classe, entre outras funções.
A vida escolar será muito mais produtiva e descomplicada e os resultados poderão ser
analisados e monitorados de forma muito mais assertiva pela gestão e pelos pais, tudo na
palma da mão.

A redução do índices de evasão, violência e criminalidade, e a melhora do aproveitamento
escolar dependem também do estreitamento da relação família/escola/comunidade e a
participação ativa da gestão. Vamos levar para dentro das escolas profissionais de segurança,
saúde, meio ambiente, esporte e cultura, visando desenvolver ações que atraiam as famílias e
os alunos, construindo um ambiente colaborativo e participativo e fortalecendo cada vez mais o
papel das escolas.
Os profissionais da educação receberão capacitação continuada de qualidade, promoção de
encontros de intercâmbios de vivências entre os profissionais da rede, como também incentivo
a auto qualificação e reforço no quadro para garantir as aulas todos os dias letivos.

O programa de ALIMENTAÇÃO CONTINUADA terá como objetivo, garantir uma refeição
de qualidade para os alunos nos dias da semana que não tem aula, porque o aprender é
um processo contínuo e extrapola os muros da escola e os dias letivos. Para cada aluno
será garantido além da merenda de qualidade, um kit mensal de alimentação continuada,
para complementar a alimentação do aluno em casa.

O projeto ESCOLA SEGURA será implementado para garantir a segurança dos
proﬁssionais e alunos em casos de acidentes e desastres, com a presença de
Bombeiros Civis nas escolas e a criação das Brigadas Escolares, onde os
proﬁssionais, pais e alunos serão capacitados para agir em casos de emergências e
primeiros socorros.
As escolas serão utilizadas nos horários ociosos, para a realização de aulas
extracurriculares, como desenvolvimento de soluções tecnológicas, educação
ﬁnanceira e vida prática, negociação e solução de problemas, como também a prática
de esportes, com realização de calendário de competições, olimpíadas e
paraolimpíadas, incluindo a participação dos pais, para promover a integração entre
as escolas e as famílias.
Vamos requaliﬁcar os campos de várzea dos bairros, desenvolvendo espaços
complementares para realização de outras atividades físicas e de convivência.

A prática de esporte é um fator importante na prevenção de doenças e melhora
na qualidade de vida, nessa ótica vamos integrar políticas públicas de saúde e
incentivo a prática esportiva, com o atendimento da população por profissionais
qualificados nos espaços públicos esportivos e academias.
Vamos fomentar a manutenção e ampliação de projetos, de instituições ou
pessoas, que promovam a prática esportiva para crianças e jovens carentes,
através da criação de um fundo de apoio aos atletas e profissionais do atletismo.
Fomentaremos também a manutenção e ampliação de projetos, de instituições
ou pessoas, que promovam o aprendizado da arte e/ou cultura popular, para
crianças e jovens carentes, através da criação de um fundo de apoio a cultura.

Criaremos um calendário cultural com festivais, circuitos e agendas que
promovam os equipamentos como teatros, museus e cinemas, incluindo os
artistas e a nossa cultura.
Incentivaremos também a promoção cultural e artística, com apresentações de
artistas locais, peças de teatro ao ar livre, instalação de feirinhas de artesanato,
entre outras ações, em parques, praças e espaços públicos com potencial
turístico da cidade.
Vamos requaliﬁcar os equipamentos culturais, com reformas estruturais,
iluminação, sinalização turística, acessibilidade e segurança, para torná-los
atrativos e melhor receber os turistas e recifenses.

A segurança pública do RECIFE VERDE AMARELO será liderada pessoalmente pelo
Prefeito, seremos a capital mais segura do nordeste em 1 ano e a mais segura do
país em 2 anos. O cidadão vai poder voltar a andar pela cidade sem medo, Recife
enfim terá paz.
A Guarda Civil Municipal será treinada e armada, além de receber fardamento
adequado e equipamentos de uso individual compatíveis com a função de segurança
pública. Será valorizada e capacitada para ser símbolo de orgulho e confiança para
os recifenses.
Vamos implantar um sistema de SEGURANÇA ELETRÔNICA para monitoramento por
equipe de inteligência, em tempo real, de todos os movimentos suspeitos em todas
as partes do Recife. Com menor custo e maior eficácia, vamos instalar esse sistema
em todos os pontos da cidade: escolas, postos de saúde, hospitais, paradas de
ônibus, praias, parques, praças, ruas e avenidas.

Teremos o mínimo de estruturas físicas ﬁxas e muitos sistemas móveis inteligentes,
como por exemplo, TROPAS DE DRONES de alta sensibilidade e visão noturna,
controlados por equipe em furgões e apoiados por grupos de guardas em motos,
tudo integrado ao sistema de SEGURANÇA ELETRÔNICA.
Vamos ﬁrmar convênios com a Polícia Militar, Bombeiro Militar e Polícia Civil e
solicitar o apoio da Força Nacional, para reforçar a segurança da cidade.
No projeto CIDADÃO ALERTA vamos qualiﬁcar o cidadão e os proﬁssionais da malha
de segurança como: porteiros, motoristas de aplicativos, moto táxis, vigilantes e
servidores que trabalham nas ruas da cidade, para denunciar em tempo real, através
do sistema de SEGURANÇA ELETRÔNICA, todo e qualquer episódio suspeito,
protegendo a sua identidade e incluindo premiações por sua contribuição na
segurança da cidade.

Faremos ainda, convênios internacionais para usarmos as experiências exitosas de
grandes cidades, principalmente em segurança pública e social.
Capacitaremos todos os profissionais de segurança para promover o combate à
violência contra mulheres, crianças, idosos e vulneráveis, como também oferecer o
atendimento adequado às vítimas. Vamos ainda, em parceria com o Governo Federal,
desenvolver formas de fortalecer os meios para denúncia.
No projeto RECIFE EM SUA CASA faremos visitas nas casas dos moradores de áreas
mais vulneráveis, onde os serviços da prefeitura hoje não chegam, vamos cadastrar
essas família e, com equipe multidisciplinar, identificar os problemas e dificuldades, e
daremos suporte integrado para as soluções. Será a prefeitura atendendo em casa e
levando os serviços para a população que mais precisa.

Em complemento ao projeto RECIFE EM SUA CASA e em parceria com as
entidades religiosas e organizações sociais (OSʼs), vamos utilizar seus espaços e
horários ociosos, para ampliar a atuação dos centros comunitários através dos
MICRO CENTROS SOCIAIS, com proﬁssionais qualiﬁcados vamos promover o
acolhimento, triagem e encaminhamento dos moradores das comunidades mais
carentes e com indicadores mais críticos, levando o atendimento aos pontos
menos acessíveis, uma vez que essas entidades já estão lá.
Vamos acolher e promover a proteção e recuperação de pessoas em situação de
rua, com atendimento social, de educação e saúde, com disponibilização de
abrigos em parceria com entidades religiosas e organizações sociais (OSʼs), bem
como oferecer oportunidade de qualiﬁcação para o auto sustento e inserção no
mercado de trabalho.

Vamos retomar as obras dos habitacionais que estão paralisadas e/ou inacabadas,
com articulação junto aos entes financeiros para a liberação dos recursos e vamos
monitorar a execução para garantir a entrega com qualidade e no menor tempo.
Buscaremos junto ao Governo Federal, recursos para a construção de casas para a
população de baixa renda, nossa meta será retirar as pessoas que moram em
palafitas e áreas de risco, vamos devolver a dignidades às pessoas.
A ocupação de novas áreas da cidade, com menor densidade populacional e que já
disponham de infraestrutura e equipamentos no seu entorno, serão priorizadas para
os projetos habitacionais, como forma de melhor distribuição da população, melhorar
o acesso aos serviços públicos e desenvolver novas áreas da cidade.

Faremos um projeto inovador de ocupação com moradia para o centro do
Recife, vamos requaliﬁcar os prédios abandonados e colocá-los no mercado
imobiliário, dando prioridade aos servidores públicos que trabalham nas
proximidades, facilitando o acesso ao trabalho, bem proﬁssionais da iniciativa
privada que tenham interesse em morar no centro. Vamos garantir a segurança
e incentivar a requaliﬁcação do comércio e prestadores de serviços, dando nova
vida ao centro.
O valor do auxílio moradia será revisto e buscaremos soluções de moradia
própria para que esses beneﬁciários possam conquistar o sonho da casa própria.

Vamos aderir ao programa CASA DA MULHER BRASILEIRA, do Governo Federal, para
construção e implementação de centros de atendimento humanizado e especializado no
atendimento à mulher em situação de violência doméstica, reunindo em um mesmo
espaço, Juizado Especial, Núcleo Especializado da Promotoria, Núcleo Especializado da
Defensoria Pública, Delegacia Especializada, Alojamento de passagem, Brinquedoteca,
apoio psicossocial, e capacitação para a sua autonomia econômica.
No projeto DE MÃE PARA MÃE vamos criar uma rede de mães voluntárias e capacitá-las
para o acolhimento e atendimento a gestantes e mães com ﬁlhos na primeira infância,
com o objetivo de promover o fortalecimento de vínculos familiares, a saúde e a cidadania
das mães e crianças assistidas.
Com iniciativas de fortalecimento dos vínculos familiares e ações de fomento ao suporte
social das famílias recifenses, iremos aderir ao Programa Município Amigo da Família
(PMAF), do Governo Federal, para promover o planejamento de políticas familiares, apoio
à maternidade e paternidade, promoção de vidas saudáveis e desporto e lazer para a
Família.

Vamos criar em todos os bairros do Recife os ESPAÇOS DA BOA IDADE, para promover a
participação social dos idosos com atividades voltadas ao envelhecimento saudável e
ativo, convivência, qualiﬁcação e autonomia.
O projeto ESCOLA AMIGA DO IDOSO irá promover atividades de interação das crianças
com os idosos, através da criação de uma rede de Idosos Voluntários que participarão de
atividades de conscientização dos direitos dos idosos, seu papel na sociedade e troca de
vivencias, promovendo a cultura do cuidado e do respeito, e fortalecimento dos vínculos
familiares.
Vamos criar o projeto IDOSO VOLUNTÁRIO, para cadastramento de uma rede de Idosos
Voluntários que possam participar de atividades de apoio em grandes eventos, atividades
esportivas, campanhas de saúde humana e cuidado animal, além de ações de qualiﬁcação
de mão de obra, apoio e complementação de ensino, em parceria com entidades
religiosas e organizações sociais (OSʼs).

Recife tem um terço da população vivendo em área de morro, e o que se
esperava era que houvessem intervenções de engenharia para proteger
essa parcela significativa da população, mas o que se vê são morros
revestidos de plástico preto há anos, pessoas morrendo soterradas e
famílias perdendo tudo: casa, bens e principalmente a vida.
Com 61,31%* da cidade sem saneamento básico, problemas sérios e
históricos de falta de abastecimento dʼágua, déficit habitacional de mais
de 70.000 moradias, campeã nacional** e 10º lugar no ranking mundial**
de trânsito mais lento, com a última grande obra viária entregue pela
metade, a Capital Pernambucana tem um desafio Urbano digno de gente
grande, mas isso vai mudar com o RECIFE VERDE AMERELO!

*FONTE: http://www.observatoriodorecife.org.br/site/wp-content/uploads/2016/08/IndicRecife2016̲MeioAmbiente.pdf
**FONTE: https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/06/recife-tem-o-10-pior-transito-do-mundo-diz-pesquisa.html

Alinhados ao novo MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO, que tem por
objetivo a universalização dos serviços de água e esgoto, vamos investir
esforços para ampliar a rede de esgoto da cidade e promover o pleno
abastecimento dʼágua para os recifenses.
Vamos retomar e concluir as obras paralisadas e captar recursos para realizar
novas obras de expansão do esgotamento sanitário e abastecimento dʼágua,
principalmente nas comunidades de maior interesse social, levando melhorias
signiﬁcativas em indicadores sociais, de saúde e de qualidade de vida.
As obras de saneamento e abastecimento dʼágua serão realizadas de forma
integrada ao desenvolvimento urbano e paisagístico, com obras complementares
de infraestrutura, acessibilidade e acesso aos serviços públicos.

Vamos ﬁscalizar a execução dos serviços do contrato de concessão com
a COMPESA, com o apoio da Agência Nacional de Águas ‒ ANA que
passa a ser o órgão regulador do setor após a sanção do novo MARCO
LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO, com deﬁnição de metas e cobrança
dos resultados. Com a possibilidade de uma nova licitação, para garantir
o atendimento a população.
Faremos campanhas de educação sanitária ambiental e uso consciente
da água, em parceria com as escolas e a comunidade, para incentivar a
coleta seletiva, o descarte correto de resíduos sólidos e o combate ao
desperdício, prevenindo o mau uso do sistema de esgotamento sanitário
e promovendo o cuidado com o meio ambiente.

Criaremos o bilhete único por tempo, os usuários poderão, dentro de um período
especíﬁco de tempo, trocar de veículo de transporte público quantas vezes precisar,
para que as pessoas não sejam obrigadas a irem até os terminais fazer a baldeação,
o que irá reduzir signiﬁcativamente o custo e o tempo de deslocamento.
Vamos ampliar a frota de transporte público existente, garantir a segurança dos
passageiros, a qualidade do serviço prestado e aumentar linhas disponíveis, incluindo
linhas diretas.
Os transportes alternativos serão autorizados a utilizar a faixa azul, a exemplo do
transporte escolar e motoristas de aplicativos, para que possam reduzir o tempo de
locomoção, uma vez que também cumprem o papel de transporte de passageiros.

O projeto RECIFE À PÉ vai promover a requalificação dos passeios
públicos e calçadas, com obras estruturadoras, acessibilidade, iluminação
e ações integradas de segurança, o recifense vai poder voltar a andar à
pé pela cidade.
Todo o sistema de transporte e acesso aos equipamentos públicos da
cidade serão acessíveis, com obras de adaptação às normas de
acessibilidade

e

instalação

de

equipamentos

que

a

promovam.

Capacitaremos também os servidores para o atendimento aos deficientes
em todos os serviços oferecidos pela prefeitura.

Vamos acabar com a indústria da multa, mudando o foco, que hoje é de arrecadação,
para a prevenção de acidentes de trânsito. Todo o sistema de ﬁscalização de trânsito
da cidade será imediatamente revisto e corrigido, acabando com as “pegadinhas”.
Faremos campanhas permanentes de educação e prevenção de acidentes, tanto para
condutores de carros e motos, como para pedestres e ciclistas.
Faremos obras estruturadoras de mobilidade, incluindo transportes alternativos e
acessibilidade, através de captação de recursos federais e internacionais, com
soluções inteligentes e modernas, para resolver o trânsito caótico da nossa cidade.
Vamos reivindicar a competência para executar o projeto de navegabilidade do Rio
Capibaribe, que hoje contempla duas rotas que vão da BR-101 ao centro do Recife e
do centro do Recife até Olinda, essa será uma obra prioritária que reduzirá
signiﬁcativamente o tempo de deslocamento no trânsito.

Vamos resolver os problemas de mobilidade com inversões do trânsito em mão única
em horários de maior movimento, oferta de veículos coletivos menores e com maior
frequência, regulamentação dos moto táxis e incentivo ao uso de carros de aplicativo
e a carona coletiva.
Vamos regulamentar também regras de restrição para: circulação, estacionamento,
carga e descarga de veículos de grande porte dentro da área urbana da cidade, com
delimitação de horários para evitar o congestionamento de locais com ﬂuxo intenso.
As bicicletas são consideradas, no mundo todo, meio de transporte alternativo, e
com a pandemia o seu uso foi ampliado pelos aplicativos de entrega, se
transformando em equipamento de trabalho, para atender os usuários desse meio de
transporte vamos ampliar as ciclovias, implementando rotas que liguem grandes
corredores, mas que também atendam os bairros. Vamos ainda promover
campanhas de segurança no trânsito para motoristas e ciclistas.

Os morros que hoje estão cobertos por lonas pretas e colocam em risco a vida dos
moradores,

receberão

obras

estruturadoras

de

contenção

e

prevenção

de

deslizamento, com apoio do Governo Federal e com gestão de qualidade essas obras
vão sair do papel.
Faremos um trabalho de recuperação da cidade, com mapeamento, cadastramento,
requaliﬁcação e urbanização das comunidades e morros, ações de prevenção de
desastres, apoio emocional das famílias e melhora na qualidade de vida da
população.
Vamos promover o controle e prevenção de ocupações e assentamentos informais e
ilegais, congelar a situação atual e articular a desocupação, com soluções de moradia
e urbanizando essas áreas com obras de infraestrutura e equipamentos públicos de
interesse da sociedade.

Vamos requalificar toda a rede de iluminação pública da cidade, para eliminar
áreas desassistidas que viram pontos de atuação da criminalidade e solucionar
os desperdícios, assim como o embutimento dos fios, para evitar descargas
elétricas, quedas de energia e dar mais segurança aos pedestres, além da
questão estética.
Implementaremos a instalação de fontes de captação de energia solar nos
prédios públicos e iluminação pública, gerando economia substancial para a
gestão municipal, e vamos articular parcerias para financiar a instalação de
fontes de captação de energia sustentável e economia para a população.
Vamos realizar a coleta permanente de lixo e entulhos em toda a cidade,
eliminando os transtornos e problemas de saúde humana e animal, causados
pela sujeira, mau cheiro e insetos nas casas, ruas e calçadas.

Vamos estruturar o sistema de coleta seletiva complementar a coleta do lixo
comum, com campanhas educativas de separação e acondicionamento do
material

reciclado,

incentivo

ao

descarte

correto

e

fortalecimento

das

cooperativas.
Faremos ações de requaliﬁcação dos pontos com acúmulo de lixo em parceria
com a comunidade, com hortas orgânicas coletivas ou espaços de lazer,
envolvendo os moradores na construção e preservação dos espaços, bem como
apoio da iniciativa privada local.
Vamos realizar a limpeza, despoluição e requaliﬁcação dos canais e rios da
cidade, promover a transformação de imagens de abandono e poluição em
corredores paisagísticos e urbanizados.

Vamos buscar parcerias para solucionar de forma sustentável o problema do
descarte do lixo, com soluções que transformem o lixo produzido em energia.
O IPTU SUSTENTÁVEL vai conceder desconto para os contribuintes que
atenderem a critérios de sustentabilidade em seus imóveis, a exemplo de
instalação de placas fotovoltaicas para captação de energia solar, ampliação da
área verde maior do especiﬁcado em lei, entre outras ações.
Através de máquinas automatizadas com sistema de coleta de material reciclado
espalhadas por diversos pontos da cidade, o cidadão poderá realizar o descarte
correto e ainda será remunerado, após coleta mínima, com crédito em conta
bancária.

Hospital Veterinário será equipado e vai passar a oferecer atendimento
emergencial 24h, vamos ampliar os atendimentos públicos veterinários no
bairros, construir abrigos temporários, um centro de triagem para receber e
tratar os animais resgatados com suspeita de doenças contagiosas e um
crematório público.
Realizaremos

ações

de

acolhimento,

tratamento,

vacinação,

castração

e

campanha de doação de animais em situação de abandono, em parceria com
entidades de defesa da causa animal. Essas ações serão estendidas aos bairros
com campanhas itinerantes para atender os animais da comunidade e os de rua.
Vamos realizar campanhas de adoção assistida, onde o animal adotado tem seu
atendimento veterinário e vacinação, garantido na rede municipal e controlado
através de um implante de rastreamento.

Cadastraremos as entidade de defesa da causa animal, dos abrigos temporários
e dos protetores, para desenvolver políticas de apoio, priorização e ampliação
dos atendimentos.
Vamos realizar campanhas de sensibilização para o cuidado com os animais nas
escolas, mostrando o trabalho dos defensores da causa animal e incentivando a
convivência, para que o respeito possa ser aprendido desde cedo.
Os parques para animais serão requalificados, terão manutenção periódica e
vamos expandir para todos os bairros.
Vamos também orientar e integrar os órgãos de segurança pública para a rápida
e imediata tomada de providências em casos de maus-tratos.

