
DISCURSO DE PRISCILA SOBRE AS ELEIÇÕES 

MUNICIPAIS 

CAROS VEREADORAS E VEREADORES 

SENHORAS E SENHORES 

Renovo o que já fiz publicamente: o meu profundo sentimento de 

gratidão a todos que contribuíram com minha eleição, em especial, aos 

13.386 eleitores que me confiaram o mandato de representação popular 

na Câmara de Vereadores da Cidade do Recife.  

Minha curta trajetória política registra a experiência de quatro 

eleições. 

Esta breve, porém, intensa experiência me autoriza afirmar que a 

simplicidade do ato de votar carrega o peso da História. 

O gesto, a um só tempo, evoca, provoca e convoca.  

Evoca a trajetória heroica, revolucionária e evolucionária, dos que 

buscaram construir uma sociedade de cidadãos, uma sociedade de 

pessoas livres para decidir sobre seu próprio destino. 

Provoca reflexões sobre mensagens e lições que emergem das 

urnas a serem apreendidas pelo conjunto da sociedade e, em especial, 

pelos que obtiveram o mandato de representação popular. 

Convoca as energias sociais para que se mantenham mobilizadas 

em torno da esperança de um futuro melhor, prometido por muitos e 

almejado por todos nós. 

Assim, aconteceu com as eleições de 7 de outubro. 

A mais significativa das mensagens revelou um forte desejo de 

mudança. 

Tão forte e tão amplo, o desejo de mudança revelou uma 

conotação inédita nas competições eleitorais: não houve o confronto 

dialético continuidade versus mudança, governo versus oposição, 

universalmente presente no jogo dos pleitos democráticos. 

Parceiros, aliados, companheiros, ou qualquer nome que se 

queira dar às forças políticas que, por doze anos, deram sustentação à 

atual gestão municipal, sumiram e se apresentaram aos olhos do eleitor 

como proponentes de mudanças no jeito, nos trejeitos e nos defeitos da 

administração, por eles criados, defendidos e desaprovados pela grande 

maioria da opinião pública, antes mesmo do veredicto popular.      



O eleitor acreditou que seria possível ser e não ser ao mesmo 

tempo.  

A impossibilidade existencial foi superada pela possibilidade 

política, ratificada pela maioria absoluta dos votos que elegeu Geraldo 

Julio. 

A mensagem legitimadora das urnas é incontestável. 

Diante dela, descabe a presunção de desconfiança em relação às 

promessas de campanha, mas é dever da cidadania, em especial da 

oposição, de exercer a “democracia de controle” mediante a utilização de 

todos os mecanismos capazes vigiar, denunciar, qualificar o poder, 

inspecionar e fiscalizar permanentemente o governo representativo. 

Foi assim que, nos dois mandatos, exerci oposição firme e leal. 

Neste sentido, entendi bem o recado do eleitor. 

Pelo Recife, tudo farei. 

À minha cidade, servirei com dedicação integral e trabalho 

diuturno. 

Não me desviarei do compromisso maior de exercer meu mandato 

tendo por base princípios, valores e propostas programáticas em favor do 

cidadão recifense. 

Não me faltará, como nunca me faltou, a coragem do bom 

combate e a grandeza de reconhecer acertos do governo adversário. A 

intransigência estéril e o denuncismo irresponsável, tão frequentes em 

passado não distante, não fazem parte do meu vocabulário político. 

Não me amedronta ou inibe a fita métrica que, eventualmente, 

possa medir o tamanho da oposição. Ainda que, por hipótese, solitária, a 

oposição é parte integrante da democracia política, vale pela qualificação 

do debate e pela contribuição dada ao bem coletivo. 

Serei, fiquem certos, uma incansável fiscal da mudança, anseio e 

expectativa de todos que perderam a cidade desejada e sonham com o 

fim do caos e o reencontro com o espaço urbano limpo, sustentável e 

agradável para se viver. 

Desta forma, cabe desde já, seguindo o conselho de um grande 

pensador político, “ama a incerteza e serás democrático”, levantar 

questões pertinentes aos compromissos de mudança do futuro Prefeito: 



- O futuro Prefeito será o gestor de um projeto de governo 

municipal, constitucionalmente autônomo, ou será o coadjuvante de um 

projeto de poder? 

- A equipe do futuro Prefeito contemplará os aliados mediante a 

condenável prática do loteamento de cargos? 

- O futuro Prefeito manterá os milhares de cargos comissionados 

que revelam, claramente, o aparelhamento partidário da gestão municipal 

ou obedecerá aos princípios da meritocracia? 

- O futuro Prefeito registrou em cartório as promessas de 

campanha. A questão central não é a credibilidade do promitente. A 

cidade do Recife padece de problemas urgentes que existem soluções 

imediatas. De outra parte, há desafios que pela dimensão e importância 

se incluem numa agenda estratégica. A dúvida é a seguinte: o futuro 

Prefeito está disposto a arrostar com decisões e medidas que afetem a 

popularidade como, por exemplo, assumir a prioridade do transporte 

coletivo sobre o transporte individual cujo consumo é fortemente 

estimulado pelo Governo Federal? O futuro Prefeito está disposto a dar 

um freio de arrumação no crescimento desordenado da cidade?  

Finalmente, o olhar estratégico a que me refiro é uma imposição 

do mundo moderno. Convivem três configurações de cidades. A cidade-

cidade que é o espaço da proximidade, lugar da vida cotidiana e da 

convivência, é casa, abrigo, berço e túmulo dos seus habitantes. Esta 

face da cidade carece de cuidados de manutenção e de ações que façam 

este organismo vivo funcionar adequadamente. 

 A cidade-metrópole que vive as interações com outros municípios 

da região metropolitana e têm problemas comuns que exigem soluções 

compartilhadas. Lamentavelmente, a articulação do espaço metropolitano 

foi gravemente negligenciada e, em decorrência, limitadas as 

possibilidades das ações concertadas e espacialmente eficientes. O 

Prefeito do Recife tem enormes e incontornáveis responsabilidades 

metropolitanas. 

 A cidade-global, vocação original do Recife, que abre janelas de 

novas oportunidades desde que o gestor local seja capaz de entender 

este processo e criar o ambiente adequado para ampliar as fronteiras da 

nossa economia. O Recife e Pernambuco tornaram-se relevantes no 

mundo pós-industrial. Mais uma vez a História confirma: somos a porta 

de entrada da nova riqueza como fomos no passado. A gestão do Recife, 

orientada pela visão estratégica do mundo globalizado e pela convivência 

entre o local e global, bem que poderia ser definida por uma nova 

dinâmica: o Recife como o território da GLOCALIZAÇÃO. 



Caros colegas 

Para concluir, afetiva por temperamento, não posso tangenciar o 

sentimento de perda por aqueles que não se reelegeram. Vou sentir falta 

de todos com o consolo de que permanecem os laços da amizade e a 

convicção de que, no jogo democrático, não há lugar para derrotados. 

Vence sempre a democracia e permanece viva a esperança do breve 

reencontro.   

 


