
PROGRAMA DE GOVERNO DE DANIEL COELHO 

 

“Para Renovar é Preciso Mudar” 

 

INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta as principais diretrizes do Programa de Governo 

da Candidatura de Daniel Coelho e Sergio Bivar para a Prefeitura do Recife. 

As propostas das linhas aqui apresentadas serão detalhadas durante a 

campanha eleitoral e discutidas de maneira colaborativa com a população do 

Recife. 

 

Linhas de Gestão 

 

1 – Respeito às pessoas e à cidade 

A construção de uma gestão para a cidade deve sempre priorizar a melhoria 

da qualidade de vida das pessoas, mesmo quando questões financeiras estão 

envolvidas.  

Dentro deste eixo de atuação, a Gestão Daniel Coelho se preocupará com o 

resultado alcançado pelas suas políticas, buscando a atuação da iniciativa 

privada quando necessária. Os desafios deste século exigem do gestor a 

tomada de decisão levando em consideração os aspectos sociais, econômicos 

e ambientais. A interseção destes três pilares é que faz uma gestão 

efetivamente humana de uma cidade. 

É preciso recuperar as edificações da área central da cidade, ao mesmo tempo 

em que é preciso encontrar saídas dignas para os moradores de rua que lá 

estão. É preciso coibir veículos de tração animal, ao mesmo tempo em que 

deve-se buscar uma alternativa econômica para os atuais usuários, muitas 

vezes em condição de alta vulnerabilidade social. 

Em resumo, é preciso sempre observar várias nuances das decisões 

governamentais, evitando situações que coloquem em risco a vida das 

pessoas. 

A questão social do Recife não é apenas grave no presente. A ausência de 

políticas públicas adequadas, somada a uma gestão ineficaz do Poder 



Público, compromete as futuras gerações, na medida em que se oferece 

solução inadequada para a educação de nossas crianças. Nossa capital possui 

um enorme déficit de vagas em creches e pré-escolas, além de possuir uma 

rede que vem obtendo resultados pífios em avaliações nacionais, o que não 

se justifica, já que outras cidades do Nordeste obtiveram êxito que 

modificarão por completo a sua qualidade de vida no futuro. Questões como 

infraestrutura de escolas, vagas educacionais na primeira infância e reforço 

escolar para melhoria de resultados serão tratadas com urgência e de maneira 

eficaz. 

Já na saúde faremos funcionar o que já existe, pois é falta de respeito com a 

população entregar equipamentos novos e ao mesmo tempo abandonar os já 

existentes, pois gerenciar uma cidade não pode ser confundido com 

campanha eleitoral. A entrega de novos equipamentos deve ser feita quando 

há recursos disponíveis não apenas para obras, mas principalmente para sua 

manutenção. 

  

2 – Uma cidade decente para se viver 

Uma cidade decente para se viver é aquela que propicia qualidade de vida 

para seus cidadãos. É aquela que coloca a pessoa como centro do 

planejamento urbano e busca soluções coletivas como forma de vivenciar 

práticas mais humanas de relacionamento do espaço urbano. 

O paradoxo que a cidade do Recife viveu nos últimos dezesseis anos é que, 

o substancial acréscimo de renda e poder aquisitivo da população, fez com 

que alguns aspectos da qualidade de vida na cidade piorassem bastante. Ao 

mesmo tempo em que se oportunizou a compra de veículos, não ofertou 

qualidade necessária no transporte público. Ao mesmo tempo em que houve 

renda disponível para aquisição de novos imóveis, o Poder Público não 

buscou soluções de centralidade em bairros mais afastados, ou mesmo a 

ocupação de novas fronteiras imobiliárias na cidade 

Isso fez com que os pequenos problemas no passado virassem desafios 

enormes no presente. Na prática, uma cidade com dificuldades visíveis de 

mobilidade é uma cidade comprometida economicamente e em sua 

qualidade de vida, piorando a vida de pessoas e empresas. 

Enquanto outras capitais discutem formas mais inteligentes de convivência 

e de eficiência, Recife sequer conseguiu resolver questões básicas de uma 

metrópole. 



É preciso urgentemente recuperar os espaços públicos de convivência, 

totalmente abandonados pela atual gestão. Dentre estes espaços, o mais 

evidente é a calçada, que sofre com a ausência de políticas públicas, já que 

o pedestre é tratado com absoluto desrespeito. Sequer encontramos um 

quarteirão completo na cidade onde uma pessoa com deficiência consiga se 

locomover.  

Além disso, será preciso buscar soluções urgentes para a questão do 

saneamento, já que não será possível esperar até a próxima década para que 

tenhamos o mínimo de saneamento adequado para a cidade, que sofre todos 

os anos com paradas constantes na atividade produtiva em função da 

ineficiência do Poder Público no tratamento adequado de seu esgotamento e 

drenagem. 

É preciso encontrar soluções criativas que coloquem as pessoas como 

prioridade, buscando centralidade nas localidades e saídas urbanas 

adequadas para que o Recife volte a se tornar um lugar agradável para se 

viver. 

Em relação à segurança pública, preocupa o fato de que o número de 

homicídios voltou a subir na cidade do Recife. Segundo dados do 

Condepe/Fidem, divulgados em boletim oficial, o número de crimes 

violentos letais intencionais (CLVI) aumento de 452 em 2013 para 572 em 

2015.  

 

3 – Uma gestão competente e transparente 

Atualmente temos uma gestão pesada e ineficiente. A Prefeitura do Recife 

possui 28 secretarias e inacreditáveis 71 secretarias executivas, 

majoritariamente ocupadas por políticos, fazendo com que o interesse 

público seja deixado de lado. 

O recurso que deveria estar sendo colocado na atividade-fim, na contratação 

de mais médicos e professores, está sendo investido em salários para cargos 

comissionados, diminuindo o investimento e comprometendo a entrega da 

gestão. 

A Gestão Daniel irá romper com esta lógica, colocando o Poder Público a 

serviço da sociedade, tomando decisões de forma colaborativa, substituindo 

o modelo centralizado e paralisado da gestão atual, ou mesmo aparelhado de 

gestões anteriores. 

 



4 – Construir o futuro, respeitando o presente e o passado 

Recife se tornou a capital brasileira onde a absoluta falta de planejamento é 

mais visível. Não há lógica na ocupação do espaço urbano, comprometendo 

o patrimônio histórico e desmobilizando a centralidade existente em alguns 

bairros. Em muitos outros casos, não há o menor respeito aos aspectos 

ambientais, tornando a cidade cada vez mais desumana e difícil para se viver.  

Por outro lado, é preciso buscar soluções urgentes para o dinamismo da 

cidade do Recife, aproveitando a vocação natural da cidade por serviços 

especializados de alto valor agregado. 

A Gestão Daniel Coelho irá buscar soluções econômicas e imobiliárias que 

levem em consideração o patrimônio histórico e o respeito ao meio ambiente. 

Abertura de novas fronteiras imobiliárias em bairros subutilizados, 

recuperação do Bairro de São José através de uma nova dinâmica, com 

moradias e serviços, são algumas das ações que serão implementadas na 

futura gestão. 

Já a cultura será o principal ponto de atração turística da cidade, que possui 

um enorme potencial, subutilizado pela cultura de grandes eventos que se 

instalou, em detrimento dos cluster de economia criativa formados 

espontaneamente, que merecem atenção e respeito por parte do Poder 

Público. 

 

5 – Fazer funcionar o que já existe 

Uma gestão moderna deve se preocupar com três linhas de ação 

administrativa: fazer funcionar o que já existe, buscar soluções inovadoras e 

tomar decisões pensando na sociedade. 

É preciso deixar de fazer a política para os políticos e fazer a política para a 

população. No Recife atual todas as decisões são tomadas pensando em 

como fazer política. 

A Gestão Daniel vai buscar parcerias com diversas entidades da sociedade 

civil com o objetivo de potencializar ações, como parcerias com 

comunidades terapêuticas para tratamento de drogas, ou mesmo com 

Instituições de Ensino Superior para melhorar a educação e esporte na cidade 

do Recife. 



É preciso mudar a forma de fazer política nesta cidade, buscando os melhores 

quadros para administrar a cidade, invertendo a lógica do aparelhamento do 

setor público por políticos. 


