
B O L E T I M  D I G I T A L : :  D E Z | 2 0 2 0  : :

RETROSPECTIVA

NOSSA LUTA É MOVIDA POR
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m 2020, é fato que a pande-
mia gerou muita dor e nos 
assustou. Mas ela não conse-
guiu paralisar a nossa luta. 
Apresentamos diversas pro-
postas na Assembleia Legislativa, fizemos várias 
articulações com o Governo do Estado, apoiamos 
mobilizações estruturantes dos movimentos 
sociais e sindical, contribuímos para o fortaleci-
mento do Partido dos Trabalhadores nos vários 
cantos do estado, nos posicionamos publicamente 
sobre temas fundamentais para a sociedade e, em 
nenhum momento, nos distanciamos das lutas da 
nossa base. Tomando todos os cuidados necessá-
rios, conseguimos chegar a 63 municípios. 

A criação do Programa Estadual de Aquisição de 
Alimentos da Agricultura Familiar, a CNH Gratuita 
para Trabalhadores/as Rurais, a eleição de dezenas 
de companheiros e companheiras comprometidos 
com a classe trabalhadora, especialmente no meio 
rural, entre tantas outras conquistas, foram o 
resultado dessa construção coletiva. 

E se você me pergunta: qual a sua perspectiva para 
2021? Respondo: contribuir ainda mais para a 
defesa e ampliação dos direitos das populações do 
campo e da cidade, fortalecer a participação popu-
lar no nosso mandato e colaborar com a construção 
de estratégias que possam apoiar a retomada do 

projeto democrático e popular em nosso país.  Tudo 
isso, é claro, com o respeito que a nossa vida e a 
vida das pessoas merecem. Afinal, estamos numa 
pandemia.  Esses nossos compromissos se efetiva-
rão em ações tanto no Parlamento Estadual quanto 
na presidência do PT Pernambuco.

Não podemos deixar de ter esperança. Feliz Natal e 
um 2021 com muita saúde e paz para todos/as!
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Neste ano eleitoral, com 
o mote “Fortalecer os 
municípios para trans-
formar o país”, o Manda-
to do deputado Doriel 
Barros acompanhou 
várias candidaturas, por 
meio de rodas de diálo-
go, oficinas e visitas a 
municípios de todas as 
regiões do estado. Essas 
atividades contribuíram 
com o fortalecimento do 

projeto político defendido por homens e mulheres 
que colocaram seus nomes a serviço da classe 
trabalhadora. 
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DORIEL BARROS

“Ao final do processo, o resultado das urnas nos 
deu a certeza de que, em 2021, as nossas pautas 
estarão ainda mais fortalecidas nas diferentes 
regiões de Pernambuco”, comentou o parlamen-
tar, complementando: “Contamos com a eleição e 
reeleição de dezenas de parceiros/as para os par-
lamentos municipais, além de prefeitos e vice-
-prefeitos. Vale destacar a reeleição dos três ges-
tores que têm dialogado diretamente com o nosso 
mandato, desde o início: Luiz Aroldo, de Águas 
Belas, Álvaro Marques, de Tacaimbó, e João 
Bosco, de Granito”.
 
O PT em Pernambuco, do qual Doriel Barros está 
presidente, elegeu cinco prefeitos, sete vice-pre-
feitos e 76 vereadores/as, mesmo diante de uma 
conjuntura adversa de pandemia, de um governo 
federal genocida, das mudanças da legislação e de 

poucos recursos. “Bus-
camos fortalecer as 
ações nas diferentes 
regiões e mostramos 
que, mesmo diante de 
tantos ataques, ‘somos 
madeira de lei que cupim 
não rói’. A força da mili-
tância do partido e de 
seus dirigentes mostrou, 
mais uma vez, que o PT 
está vivo, ativo, combati-
vo. Isso inspira a nossa 
luta em preparação a 
2022”, destacou.
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O 1º Intercâmbio Multilateral sobre Agricultura 
Familiar entre Pernambuco e a Província de Buenos 
Aires, articulado pelo Mandato de Doriel Barros, foi 
uma forma importante de ampliar o debate sobre 
esse tema, conhecendo novas experiências e mos-
trando a força que vem do campo. A atividade 
contou com gestores governamentais, parlamenta-
res e representantes de movimentos da sociedade 
civil dos dois países.

No diálogo, no qual esteve presente o ministro de 
Desenvolvimento Agrário (MDA) da Província de 
Buenos Aires, Javier Rodriguez, foram tratados 
temas referentes aos avanços e desafios para o 
desenvolvimento da agricultura familiar no atual 
contexto político e econômico da América Latina, a 
participação de movimentos e entidades represen-
tantes dos agricultores e agricultoras familiares na 
construção de políticas públicas e o avanço na 
elaboração de legislações específicas voltadas para 
esse segmento.

Como próximos passos, para 2021, está prevista a 
ampliação da participação de outras entidades, par-
lamentares e segmentos relacionados à agricultura 
familiar, além da possibilidade de realização de 
intercâmbios técnicos, estudos temáticos, permu-
tas de legislações, entre outras ações.

1º INTERCÂMBIO SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR 
PERNAMBUCO/PROVÍNCIA DE BUENOS AIRES



PEAAF | A aprovação do Programa Estadual de 
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar 
(PEAAF), que foi apresentado pelo Governo do 
Estado à Alepe, a partir das proposições de organi-
zações e movimentos sociais ligados ao campo, com 
a contribuição e articulação do Mandato do deputa-
do Doriel Barros, foi uma grande conquista deste 
ano. Agora a mobilização da sociedade civil, com o 
apoio do parlamentar, é para que ele seja imple-
mentado pelo Governo do Estado da melhor forma 
possível e atinja os objetivos para os quais foi criado. 

CNH  | Outra conquista importante de 2020 foi a 
inclusão dos trabalhadores e trabalhadoras rurais 

como beneficiários do Pro-
grama CNH Gratuita do 
Governo do Estado. Uma pro-
posição do deputado Doriel 
Barros que busca contribuir 
para a segurança de conduto-
res de veículos automotores e 
da população em geral, além 

APROVADO!

UM MANDATO PROPOSITIVO - DADOS 2020
5 Projetos de Lei apresentados e tramitando na Alepe 

51 indicações apresentadas, sendo 28 voltadas para
o combate à COVID-19.

1 Projeto de Lei aprovado
(CNH Gratuita para trabalhadores/as rurais)

100% das emendas encaminhadas, aguardando o
fechamento de convênios e a execução.

4 requerimentos apresentados e aprovados



Mas não para por aí, o Mandato está com nove Pro-
jetos de Lei em tramitação na Assembleia 
2019/2020, entre eles, um que prevê a reserva, no 
Programa de Acesso ao Ensino Superior, de um 
percentual de bolsas para estudantes indígenas, 
de comunidades quilombolas e de famílias rurais; 
um que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos 
no estado; e outro que assegura maior acessibili-
dade para pessoas com deficiência em estabeleci-
mentos comerciais de grande porte. Foi proposto, 
ainda, que a presidenta da Fetape, Cícera Nunes, 
seja declarada patrona da Marcha das Margaridas 
em Pernambuco.  

de legalizar a situação de várias pessoas do meio 
rural que utilizam os seus veículos mesmo sem 
estarem com a documentação exigida. A expectativa 
agora é de que o Governo do Estado abra inscrições 
para o Programa, para que esse benefício, que é Lei, 
chegue a quem realmente precisa.

PROJETOS EM TRAMITAÇÃO 



Este também foi o primeiro ano em que o Dia Esta-
dual dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais 
foi celebrado em Pernambuco. Um projeto de auto-
ria do parlamentar, com o objetivo de colocar em 
pauta a importância do reconhecimento e da valori-
zação desses homens e mulheres do campo.

O Mandato do deputado Doriel Barros apresentou, 
também, 51 indicações, sendo 28 voltadas para o 
combate à COVID-19, especialmente no meio rural, 
e as demais relacionadas às áreas de infraestrutu-
ra hídrica, telecomunicação, infraestrutura viária, 
envolvendo municípios das três regiões do Estado.

Entre as proposições relacionadas à 
Pandemia, estavam a criação do PEAAF 
Emergencial; isenção do pagamento da 
conta de energia; distribuição de cestas 
básicas para agricultores/as familiares e 

assalariados/as rurais; intensificação da atuação dos 
agentes de saúde em áreas rurais no atendimento a 
pessoas idosas e a isenção do pagamento do gás de 
cozinha pela população carente.

Mesmo diante da pandemia, as atividades da Comis-
são de Agricultura e Política Rural da Assembleia 
Legislativa, presidida pelo deputado Doriel Barros, 
não pararam. Das nove reuniões realizadas, uma 
aprofundou “Os impactos da pandemia no Campo: 
Cenários e Perspectivas”.  

INDICAÇÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA:
AS NECESSIDADES DOS/AS
TRABALHADORES/AS EM PAUTA



O colegiado recebeu, este ano, 56 Projetos de Lei 
para análise. Entre os aprovados, estavam o PL 
1718/20, que institui a Política Estadual de Agroe-
cologia e Produção Orgânica, e o PL  1719/20, que 
disciplina o Fundo Estadual do Meio Ambiente de 
Pernambuco – FEMA/PE.  

A violência no campo, com um recorte especial na 
Mata Sul, foi tema de uma Audiência Pública pro-
movida pela Comissão de Agricultura em parceria 
com a Comissão de Direitos Humanos.  O debate, 
realizado de forma virtual, contou com a participa-
ção de parlamentares, representantes das famílias 
agricultoras, da Arquidiocese de Olinda e Recife, de 
entidades da sociedade civil e de gestores públicos 
das áreas de Agricultura, Cidadania, Segurança 
Pública, Procuradoria Geral, Promotoria Pública e 
Tribunal de Justiça, além de empresas imobiliárias 
envolvidas no conflito e representantes das usinas. 



No início de 2020, ocorreu a 1ª Plenária de Ava-
liação do Mandato do Deputado Doriel Barros, 
que contou com representantes de movimentos 
sindicais e sociais. “O objetivo foi saber se está-
vamos no rumo certo. Foi um momento rico e 
cheio de trocas fundamentais para essa cami-
nhada”, lembrou. Além disso, o Mandato promo-
veu diálogos com Coletivos dos Polos Sindicais, 
buscando caminhos para o enfrentamento dos 
diferentes desafios.

  

“A nossa ideia é darmos continuidade a esse pro-
cesso em 2021. Temos a consciência de que pre-
cisamos colocar em prática, a cada dia, a nossa 
proposta de um mandato popular e participati-
vo”, finalizou Doriel Barros

PLENÁRIA DE
AVALIAÇÃO
DO MANDATO 

RETROSPECTIVA



A busca por ampliar o diálogo com a sociedade, fazendo 
ecoar as pautas da classe trabalhadora, foi algo constante 
na atuação do Mandato em 2020.
O esforço foi para ocupar os diferentes espaços e 
chegar, assim, aos diversos segmentos.    

COMUNICAÇÃO
COM A SOCIEDADE

DADOS DA COMUNICAÇÃO
1 revista com o balanço do mandato no
ano anterior (2019) 

32 lives
Quase 300 inserções em rádios, blogs, jornais

5 Podcasts Bora Prosear com o deputado
Doriel Barros sobre temas diversos

11 vídeos Falou de Quê, com os resumos de
discursos mensais do deputado

3 fascículos do Fortalecer os Municípios para
Transformar o País, com dicas sobre campanha
eleitoral 

3 boletins digitais A Força Que Vem Do Campo
sobre as ações do mandato

1619 postagens (cards, vídeos, recortes de notícias)
nas redes sociais (até o dia 15/12), com posicionamentos
políticos, divulgação das ações, entre outras

20 pronunciamentos 
OBS: lembrando que, durante a pandemia, a Assembleia
passou a ter somente uma Plenária por semana
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