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REVISÃO

Trabalho por Pernambuco
Teresa é presença assídua
e assertiva na Assembleia
Legislativa de Pernambuco.
Além da presença constante
no plenário e nas comissões,
tem um mandato com
robusto volume de 180
projetos de lei, indicações e
requerimentos apresentados
entre 2019 e 2021.

Boas causas
Quando se fala em Teresa, lembramos de educação
pela sua histórica defesa da qualidade de ensino e do
reconhecimento dos trabalhadores e das trabalhadoras
da educação. Mas a deputada atua também outros
campos importantes: direitos humanos; serviço e servidor
público; mulher; cultura; LGBTQIA+; luta antirracista; infância;
juventude; atendimento social; respeito às religiões.

Convicções firmes
Uma política que sempre fala
e age de acordo com suas
conhecidas convicções. Teresa
Leitão é de esquerda,jamais
trocou de partido político. A sua
atuação política parlamentar
segue os princípios da ética e
do respeito à democracia, a
serviço dos legítimos interesses
do povo pernambucano.

Para todo estado

A destinação dos recursos de emendas parlamentares
no mandato de Teresa Leitão é decidida com base na
distribuição regional, na necessidade da população, e
com a disponibilidade dos recursos. Tudo feito de forma
transparente.

Quem é a
Cidadã Teresa?

Teresa Leitão conquistou o eleitorado pernambucano desde a primeira vez em que se candidatou
a um cargo eletivo, em 2002.
Com a sua origem política sindical, logo a deputada petista focou sua atuação para temas
relacionados a direitos humanos, serviço público, trabalhadores e trabalhadoras.
E assim, com muito trabalho social e político, obteve cinco mandatos consecutivos – é a primeira
mulher deputada pernambucana a alcançar esta marca.
Teresa participa ativamente das atividades da Alepe, das reuniões plenárias e das comissões.
Com frequência ocupa a tribuna para fazer denúncias, alertas, e avaliações de forma direta, sem
meias palavras. Tem uma atuação respeitada e reconhecida.

Perfil

• Maria Teresa Leitão de Melo
• 70 anos
• Nascida em Recife
• Cidadã Olindense (título concedido pela Câmara Municipal
em 2021)
• Formada em Pedagogia em 1975 pela Unicap
• Sindicalista
• Fundadora do Sindicato dos Trabalhadores e das
Trabalhadoras em Educação de Pernambuco – Sintepe
• 1ª mulher a presidir o Sintepe (1993)
• Filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 2000
• 1ª mulher a presidir o PT de Pernambuco (2013)
• Deputada estadual desde 2002 (reeleita em 2006, 2010, 2014,
2018)
• Líder do PT na Alepe
• Titular da Comissão de Educação e Cultura da Alepe
• Suplente na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça
• Suplente na Comissão de Administração Pública
• Suplente na Comissão de Ciência, Tecnologia e Informática
• Suplente na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher
• Integrante da Frente Parlamentar da Primeira Infância
• Integrante da Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio e
Autolesão em Pernambuco
• Coordenadora da Comissão do Ano Legislativo Centenário de
Paulo Freire
• Coordenadora do Setorial Nacional de Educação do Partido
dos Trabalhadores
• Dirigente Nacional da CNTE – Confederação Nacional dos
Trabalhadores e das
• Trabalhadoras em Educação

EXPEDIENTE
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Parte da Equipe Teresa Leitão

19 ANOS

Atuando pelo povo pernambucano
Ao lado da responsabilidade que sinto em representar o povo
pernambucano durante 19 anos consecutivos, vem o orgulho de
receber essa confiança já quatro vezes renovada. E tem ainda a
felicidade de olhar para trás e ver, nitidamente, que me doei ao
máximo para honrar essa confiança em mim depositada, e consegui
semear bons frutos nessa jornada.
Em 2002, quando disputei minha primeira eleição, eu trazia comigo
apenas a experiência profissional como professora, e a experiência
política sindical adquirida no Sintepe. Além disso, minha consciência
política, princípios, e muita vontade de trabalhar de verdade para
melhorar meu estado e as condições de vida do povo pernambucano.
Tudo isso tenho até hoje. Nossas bandeiras de luta nunca foram
e nunca serão abandonadas. Para melhorar, ganhei experiência,
maturidade, e amplitude de atuação.
Agora é hora de novos desafios. Hora de alçar novos voos, como me
disse Luiz Inácio Lula da Silva quando lhe falei sobre a possibilidade
de eu disputar uma vaga na Câmara Federal em 2022. Novos voos,
sim, mas com a mesma determinação. Seguindo meus princípios e
a defesa de causas que o povo pernambucano bem conhece. Com a
firmeza de sempre.
Mas, antes da eleição de 2022, tem ainda um ano de mandato
estadual. Quero fechar com chave de ouro a minha história na
Assembleia Legislativa. Uma história da qual muito me orgulho.
Obrigada, Pernambuco.
Teresa Leitão

80 projetos de lei, requ
Lei Nº 17.377, de 8/set/2021
Mulher na Política
Cria o Estatuto da Mulher Parlamentar e
Ocupante de Cargo ou emprego Público,
para dispor sobre os mecanismos de
prevenção, cuidados e responsabilização
contra atos individuais ou coletivos
de assédio e qualquer outra forma de
violência política contra mulheres.

PL 277/2015
(Desarquivado em 2019)
Contratação de artistas populares
O PL visa dar acesso a verbas públicas para
artistas, organizações, grupos populares
que dão vida e repercussão à cultura
genuinamente pernambucana.

PL 758/2019
Ano Paulo Freire
Institui o Ano Educador Paulo Freire na
Assembleia Legislativa, em homenagem
ao centenário do Patrono da Educação no
Brasil. Foi criada uma comissão para tratar
das homenagens.

PL 642/2019
Estatuto da Igualdade Racial
Cria o Estatuto da Igualdade Racial e
de Combate à Intolerância Religiosa,
destinado a garantir à população negra a
efetivação da igualdade de oportunidades,
defesa de direitos individuais, coletivos
e difusos e o combate à discriminação
e demais formas de intolerância racial e
religiosa.

Conheça alguns dos projetos de lei aprese
A relação completa está disponível

uerimentos e indicações
PL 2675/2021
Combate à violência contra os pais
Cria o Dia Estadual de Luta e
Conscientização da Violência contra os
Pais (26 de fevereiro). Uma data para dar
visibilidade a um tema muito delicado:
a violência verbal, emocional e/ou física
praticada por filhos contra os pais.
PL 2915/2021
Esportes Eletrônicos
Regulamenta a prática de esportes
eletrônicos no estado e confere ao
praticante a denominação de atleta,
abrindo portas para incentivos públicos
aos atletas e à modalidade.

PL 2635/2021
Conselho do Fundeb
Consolida em lei o Conselho Estadual de
Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação do estado.

PL 2804/2021
Estímulo ao estudo de Química
Institui o Dia Estadual do Estudante
Medalhista em Olimpíada Pernambucana
de Química (3 de abril). A OPEQ incentiva
o estudo da Química, estimulando o
surgimento de novos talentos.

ntados por Teresa Leitão entre 2019 e 2021.
no site alepe.pe.gov.br/proposições

Apelo pela negociação entre governo e
trabalhadores em educação

notebooks para os professores e ajuda de custo de
R$ 50 mensais para o serviço de internet.

Sem vacina e se vendo diante da determinação
do governo de Pernambuco para retomar as
aulas presenciais, trabalhadoras e trabalhadores
da educação entraram em greve. O movimento,
porém, foi judicializado, o sindicato instado a pagar
ao governo multa diária, mas os trabalhadores em
educação seguiram lutando por vacina no braço
para salvar vidas.

O problema dos consignados para servidores ativos
e aposentados

Teresa encaminhou um ofício ao governador Paulo
Câmara (PSB) em maio de 2021, solicitando essa
reabertura das negociações. Em agosto, durante a
visita de Lula, o pedido foi reiterado e ganhou apoio
do ex-presidente.
Vacina no braço para quem atua nas escolas
Teresa foi firme em relação aos cuidados com
a saúde dos profissionais da educação em
Pernambuco diante da pandemia. Defendeu que
fossem classificados no grupo de prioridade para
vacinação, e que o retorno às salas de aula só
pudesse ocorrer com o fim da pandemia, com
segurança. Também propôs ajuda para que
os professores (inclusive os que têm contrato
temporário) pudessem ter equipamentos para dar
aulas virtuais – notebooks e acesso à internet.
Notebooks também para os contratados
A deputada estadual Teresa Leitão (PT) defendeu
que o Projeto de Lei 23.000 fosse ampliado para
contemplar também os professores contratados do
estado. O projeto, de autoria do executivo, destina
recursos para inclusão digital dos profissionais
da rede estadual de ensino, com a aquisição de

Em 2003 o Itaú adquiriu os convênios do banco BNL
e, entre eles, uma carteira de crédito envolvendo
25.926 servidores. Mas o processo teve falhas, que
acabaram por prejudicar milhares de pessoas. Um
grupo desses servidores procurou o gabinete da
deputada Teresa Leitão, pedindo ajuda. E a deputada
abraçou a causa, denunciando no plenário da Alepe
e cobrando solução por parte do governo estadual.
O banco Itaú tem cobrado desconto na folha desde
2016. “Alguns perceberam, outros não. O desconto
em folha, a partir de março de 2016, levou a se
constituir mil ações judiciais das quais 800 estão em
tramitação junto aos juizados especiais e já com
posicionamentos em segunda instância favoráveis
aos servidores e por mais de 49 meses os descontos
foram feitos de forma ilegal”, explica Teresa. O caso
ainda não foi resolvido por completo.
Piso salarial do magistério com repercussão na
carreira
Foi aprovado o PL 1.720/2020, de autoria do Governo
do Estado, propondo reajuste do Piso Salarial
do Magistério para cerca de 5 mil professores e
professoras que recebem abaixo do valor legal
estipulado. Teresa Leitão apresentou emenda
estendendo o reajuste para todos os trabalhadores
em educação, como rege o plano de cargos,
carreiras e vencimentos da categoria. Entretanto,
a emenda da deputada foi rejeitada. A proposta
apresentada pelo governo do Estado deixou de fora
57 mil trabalhadores da educação.

Homenagens ao centenário de Paulo Freire

violência política.

Em 19 de setembro a educação no país e no mundo
celebrou os 100 anos do Patrono da Educação no
Brasil, Paulo Freire. O educador pernambucano
recebeu também as homenagens da Assembleia
Legislativa do seu estado natal. A Comissão do
Ano Legislativo Paulo Freire, coordenado por Teresa
Leitão, promoveu diversos eventos no decorrer
do ano. Um dos pontos altos foi a inauguração
do Memorial Centenário, um tributo instalado na
Biblioteca da Assembleia.

A lei é fruto de um projeto da deputada Teresa
Leitão, com acréscimos propostos pela deputada
Gleide Ângelo. A lei prevê o dever de proibir e punir
todas as formas de discriminação, “entendida
como distinção, exclusão, desvalorização, recusa
ou restrição, inclusive as realizadas por meio das
redes sociais, que tenha a finalidade ou resultado
de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo e
exercício dos direitos políticos das mulheres na vida
pública”.

Alerta sobre desmembramento dos institutos
técnicos

Audiência pública sobre o Rio Fragoso

O Ministério da Educação e Cultura anunciou a
criação de dez novos institutos técnicos federais.
Porém, os tais novos institutos seriam, na verdade,
frutos da divisão das unidades que já existem. Esse
desmembramento não traz aumento no número de
vagas ou de cursos oferecidos atualmente.
“Criticada pela comunidade da educação
profissional, com a qual concordo, esse
desmembramento é uma medida de cunho
ideológico, autoritário, açorado. O que está por trás
dessa proposta de reorganização territorial dos
IFs é a contrarreforma do ensino médio”, alertou a
deputada Teresa Leitão.
Estatuto pelo respeito à mulher em função pública
Para enfrentar o assédio e a violência política
contra mulheres, Pernambuco ganhou o Estatuto
da Mulher Parlamentar e Ocupante de Cargo
ou Emprego Público. A lei nº 17.377 (de 8/9/2021),
cria mecanismos de prevenção, cuidados e
responsabilização contra atos de assédio e de

Quem mora em Olinda, sabe: choveu muito, o Rio
Fragoso transborda e inunda tudo ao redor. O
problema é antigo: há oito anos as obras foram
iniciadas, ao custo de cerca de R$ 500 milhões, mas
ainda não foram concluídas nem trouxeram alívio
à população. Para tratar desse assunto a deputada
estadual Teresa Leitão solicitou a realização de uma
audiência pública em agosto de 2021, promovida
pela Comissão de Meio Ambiente da Alepe.
Finalmente, a recuperação da PE-75
Perigosa e completamente esburacada, a rodovia
PE-75, na Zona da Mata Norte, finalmente será
restaurada. O governador Paulo Câmara assinou
a ordem de serviço em 8 de outubro. Há anos a
rodovia, que tem 39,7 km e liga Goiana a Itambé,
está em situação muito ruim. Teresa Leitão é
autora de vários requerimentos ao Estado para que
fossem realizados os serviços de recuperação e
manutenção da via estadual.

Emendas Parlamentares

Presente em todas as regiões de Pernambuco
Confira algumas das propostas de emenda parlamentar feitas pela
deputada Teresa Leitão entre 2019 e 2021, lembrando que a liberação dos
recursos nem sempre é cumprida no ano previsto.

O orçamento das emendas em números

R$ 6.077.565,00

Seis milhões, setenta e sete mil, quinhentos e
sessenta e cinco reais: este é o total de recursos de
emendas parlamentares que Teresa Leitão pôde
propor para projetos e ações dos municípios, do
estado, e de entidades entre 2019 e 2021.

R$ 92,53 milhões

foi o total da reserva parlamentar no ano de 2020, o
que resultou em R$ 1.888.400 para cada um dos 49
deputados estaduais.

R$ 328 milhões

do Orçamento Estadual terão destino definido pelos
deputados entre 2020 e 2022, segundo previsão
orçamentária.

800.000

Para o enfrentamento da pandemia
Em 2020 o mundo enfrentou uma
catástrofe sanitária que exigiu medidas
urgentes. Neste quadro, a deputada Teresa
Leitão destinou R$ 800 mil de emenda
parlamentar para a compra de aparelhos
respiradores e aquisição de equipamentos
de proteção individual para trabalhadoras
e trabalhadores em saúde. “Decidimos por
remanejar a quase totalidade das emendas.
A grande maioria já tinha como destino
outras áreas da saúde e áreas sociais”, frisou
a deputada.

Confira algumas destinações de emendas
de Teresa neste mandato

SERTÃO

• Fundação Cultural Cabras de Lampião,
de Serra Talhada, para promover curso de
formação de jovens como guias mirins em
visitas monitoradas aos atrativos históricos
de Serra Talhada, voltados para o cangaço,
visando garantir emprego e renda.
• Pavimentação asfáltica em Serra Talhada
e Projeto “Qualifica Serra”, para qualificação
profissional de jovens e adultos.
• Aquisição de uma ambulância para o
município de Sertânia (a pedido do vereador
Orestes Albuquerque).
• Associação Umburanas do vale do Moxotó,
no município de Ibimirim, com o objetivo de
desenvolvimento local e sustentável com
adolescentes e joven.
• Perfuração de poços no município de
Quixabá e de Santa Maria da Boa Vista.
• Climatização das salas de aula em escolas
estaduais de Petrolândia (pedido do Diretório
Municipal do PT).

ZONA DA MATA e LITORAL
NORTE

• Município de Igarassu, com o fim de aquisição
de equipamentos permanentes para a execução
do programa escola aberta Paulo Freire.
• Aquisição de instrumentos musicais e
equipamentos acessórios para a Sociedade
Musical 1º de Maio, em Itapissuma.
• Emenda destinada ao calçamento de ruas no
município de Aliança.
• Aquisição de um carro para a guarda municipal
do município de Ferreiros.
• Perfuração de Poços no município de Paudalho,
com o objetivo de beneficiar os pequenos
agricultores rurais.

REGIÃO METROPOLITANA

Confira na página seguinte.

ZONA DA MATA e LITORAL SUL

AGRESTE

• Município de Belo Jardim, para aquisição de uma UTI Móvel;
e apoio à Autarquia Educacional do Belo Jardim
• Pavimentação asfáltica em ruas de paralelepípedos no
município de Agrestina (a pedido do Diretório Municipal do
PT).
• CSU de Limoeiro, para reforma dos equipamentos
esportivos.
• Reforma do estádio municipal de futebol de Sanharó.
• Apoio à APAE de Garanhuns.
• Reforma de USF do Povoado Caldeirão, em Brejo da Madre
de Deus.
• Reforma da Escola Municipal de Varjadas, localizada em
Passira.
• Implementação de políticas públicas relacionadas à saúde
da Mulher em Toritama.
• Compra de maquinário para beneficiamento de produção
de hortaliças, tubérculos e frutas produzidas pelas
cooperativas de agricultores rurais do Município de Bezerros.
• UNECAR (Unidade Especializada de Caruaru), para ampliar
o atendimento a pessoas com deficiência intelectual.

• Município de Gameleira para aquisição
de Veículo de Tratamento Fora do Domicílio
– TFD (a pedido do Diretório Municipal do
Partido dos Trabalhadores).
• Emenda destinada à entidade Tecendo
Cidadania, com o objetivo de implementação
de agroindústria de beneficiamento de
banana, macaxeira, batata doce, inhame e
cará no Distrito de Serro Azul, município de
Palmares, beneficiando mais de duas mil
famílias da agricultura familiar e de baixa
renda.

“Decidimos por remanejar a quase
totalidade das emendas. A grande
maioria já tinha como destino outras
áreas da saúde e áreas sociais”
frisou a deputada.

REGIÃO METROPOLITANA

Algumas das emendas parlamentares de Teresa neste mandato
• Centro das Mulheres do Cabo, para criação do curso “Escola Feminista de Formação Política e
Econômica”, visando ampliar e fortalecer a atuação das mulheres nos espaços de poder e de
representação política.
• Associação Quilombola Ilha de Mercês, em Ipojuca, para aquisição de trator para a comunidade.
• Reforma do Espaço Coocares, que realiza formação e capacitação da comunidade em situação de
vulnerabilidade social do Bairro do Fosfato, em Abreu e Lima.
• Fundação de Cultura de Camaragibe, para compra de equipamentos e materiais para a Biblioteca
Pública Peñarol.
• Prefeitura de Olinda, para o calçamento da Travessa Sarapião, Bairro do Amaro Branco; e para reforma
do campo de várzea em Rio Doce.
• Grupo Comunidade Assumindo suas Crianças, que atua em Olinda com garantia de direitos de jovens e
adolescentes negros dos bairros de Peixinhos e Ouro Preto.
• Associação dos Deficientes de Peixinhos (Olinda), que promove desenvolvimento e inclusão social de
crianças e jovens com deficiência.
• Emenda destinada ao município de Olinda para realização do projeto C.O.C.AR - Circuito Olindense de
Cultura e Arte.
• Instituto de Cultura e Economia Criativa Tia Luiza, para reforma do Memorial e Biblioteca Severina Paraíso
da Silva - Mãe Biu (Nação Xambá, em Olinda).
• Hospital SOS Mãos, para compra de equipamentos visando ampliar os serviços ambulatoriais e
cirúrgicos.
• Cervac - Centro de Reabilitação e Valorização da Criança, no Morro da Conceição (Recife), para auxiliar
no custeio no atendimento a adolescentes e jovens com deficiência, bem como suas famílias.
• Maracatu Raízes de Pai Adão, em Recife, para a reforma da sede.
• Instituto Vladimir Herzog, para realização do curso de Direitos Humanos para comunicadores da periferia,
evangélicos e movimentos sociais.
• Cáritas Brasileira Regional NE 2, para aquisição de bens duráveis em centro de apoio ao egresso do
sistema penitenciário.
• Instituto Solidare, de Recife, para projetos que buscam o desenvolvimento social, político e pedagógico
de crianças e adolescentes, a partir de suas famílias.
• Cáritas Brasileira Regional NE 2, para aquisição de bens duráveis em centro de apoio ao egresso do
sistema penitenciário.

EMENDAS APRESENTADAS EM BENEFÍCIO DE TODO
O ESTADO
• Recursos para a Gestos, para atendimento psicossocial de pessoas acometidas com HIV/AIDS no estado
de PE.
• Emenda destinada ao Hospital das Clínicas, para aquisição de equipamento médico oftalmológico
usado no diagnóstico dos tumores oculares da infância e outras doenças dos recém-nascidos.
• Emenda destinada para desenvolver portal online que possa difundir informações sobre destinos
turísticos, culturais e de lazer de Pernambuco.
• Emenda destinada à aquisição de instrumentos musicais para o Conservatório de Música do Estado de
PE; para a Sociedade Musical 1º de Maio, em Itapissuma; para o Centro de Educação Musical de Olinda –
CEMO;
• Emenda destinada à Fundação Apolônio Sales de Desenvolvimento Educacional, para fortalecer os
conselhos de direitos estaduais, municipais e Tutelares no Estado de PE.
• Emenda destinada ao DIEESE, para implementar pesquisa para subsidiar políticas de empreendedorismo
para mulheres no estado de PE.

Excelência Literária
Por iniciativa da deputada Teresa Leitão, a
Alepe aprovou Voto de Aplauso à escritora,
antropóloga e cronista Fátima Quintas, pela
conquista do Troféu Rio de Excelência Literária
2020, oferecido pela União Brasileira dos
Escritores, seção Rio de Janeiro.
Resolução nº 1.566, de 19/03/19
Concede a Medalha do Mérito Democrático e
Popular Frei Caneca, ao Instituto Dom Helder
Camara - IDHeC.
Padre Henrique, vítima da ditadura
Morto pela ditadura militar há 52 anos, Padre
Henrique foi homenageado neste ano pela deputada
Teresa Leitão. Em 27 de maio a deputada leu no
plenário um texto do professor José Soares, onde
relembra o contexto histórico e como se deu o
sequestro, tortura e assassinato de Padre Henrique,
com o intuito de intimidar Dom Hélder Câmara.
Prefeito Amigo da Criança
O prefeito de Tacaimbó, Álvaro Alcântara Marques da
Silva (PT), recebeu das mãos da deputada estadual
Teresa Leitão (PT) o Prêmio Prefeitura Amiga da
Biblioteca, pelo trabalho da Secretaria de Educação
do município em promover o livro e a leitura por meio
de sua Biblioteca Itinerante, que consiste em levar a
estrutura da Biblioteca Municipal às comunidades
Rurais e Urbanas da cidade.

Resolução Nº 1.637, de 06/11/2019
(foto 19: homenagem a Lenira Carvalho)
Concede o Título Honorífico de Cidadão
Pernambucano a Ilustríssima senhora
trabalhadora doméstica, militante sindical e
social Lenira Maria de Carvalho.
Requerimento Nº 834/2019
Voto de Congratulações ao Excelentíssimo
Reverendíssimo Dom Antonio Fernando
Saburido, O.S.B., Arcebispo Metropolitano da
Arquidiocese de Olinda e Recife, pelos seus 10
anos de pastoreio.

30 anos do Sintepe
Em 18 de março de 2020, o Sindicato das
Trabalhadoras e dos Trabalhadores em Educação de
Pernambuco – Sintepe completou três décadas de
relevantes serviços prestados. Teresa Leitão, uma das
fundadoras do sindicato, fez um requerimento para
a realização de Sessão Solene em comemoração à
data.

Glorinha do Coco
(foto 20: Teresa com Glorinha do Coco)
Voto de Aplauso à Ilustríssima Senhora Maria
da Glória Braz de Almeida, popularmente
conhecida como Dona Glorinha do Coco, pelo
lançamento de seu segundo disco “Noite Linda”.

Ações da parlamentar a respeito da pandemia
• Indicação 3541/2020: Proposta para tornar o pavilhão do Centro de
Convenções em um centro de triagem para pessoas suspeitas de terem
contraído o coronavírus.
• Indicação 3542/2020: Solicita à Secretaria Estadual de Educação alternativas
para a distribuição da merenda escolar para os alunos da rede pública
estadual durante o período de suspensão das aulas.
• Indicação 3543/2020: Alertou à Celpe para a necessidade de fornecimento de
equipamentos de proteção individual para os profissionais que fazem a leitura
de conta de energia.
• Indicação 3544/2020: Solicitou reforço nas campanhas de combate à
violência contra a mulher no período de quarentena.
• Indicação 3554/2020: Solicitou à Fiat/Jeep que disponibilizasse parte de sua
planta fabril para fabricação dos respiradores mecânicos.
• Indicação 3591/2020: Sugeriu a criação de uma Câmara Técnica Permanente
para sugerir medidas de combate à pandemia e de redução do impacto
negativo para a economia.
• A deputada realizou uma campanha de conscientização, com carros de som
rodando em Olinda, alertando sobre a importância de cumprir o lockdown.
• Indicação 3693/2020: Solicitou adicional de insalubridade grau máximo para
enfermeiras/os, técnicas/os de enfermagem e auxiliares de enfermagem
expostos ao coronavírus.
• Indicação 3681/2020: Solicitou restabelecimento do fornecimento de água
para São Lourenço, a fim de garantir a higiene necessária da população na
prevenção da Covid.
• Indicação 3765/2020: solicita que o governo estadual contrate costureiras
e artesãs para confeccionar máscaras reutilizáveis para distribuir com a
população.
• Indicação 3869/2020: Solicitou ao governo estadual e à Prefeitura de Olinda
que tomassem medidas para atendimento às pessoas em condições de
vulnerabilidade social nas ruas do município, fornecendo abrigo, alimento e
locais para higienização.
• Indicação 3901/2020: Apelou ao MEC pelo adiamento do ENEM.
• Indicação 3974/2020: solicitou a isenção de cobrança para emissão de
documentos em segunda via para pessoas em situação de rua e vulneráveis, a
fim de se adequarem às exigências para acesso ao auxílio emergencial.
• Indicação 3995/2020: Solicitou fornecimento de EPIs para conselheiros e
conselheiras tutelares.
• Teresa solicitou ao Governo do Estado e à Secretaria de Educação
providências necessárias para dotar as escolas estaduais de cobertura de
internet.
• A deputada solicitou a abertura de linhas de crédito para eu professores e
professoras possam adquirir novos computadores pessoais ou notebooks.
• Solicitou a não demissão dos profissionais da educação com contrato
temporário durante a pandemia.
• Solicitou a doação de tablets para estudantes da rede pública estadual de
ensino.
• Prioridade de testagem para trabalhadoras/es em educação.

O que era de coração, agora é oficial: Teresa, Cidadã Olindense!
“É como se eu recebesse uma segunda certidão de nascimento”. Foi assim que a deputada estadual Teresa
Leitão (PT) recebeu a notícia de que a Câmara Municipal de Olinda lhe concederia o título de Cidadã Olindense.
A proposta foi feita pelo vereador Vinicius Castello. Teresa morou por décadas em Olinda.
“Estou muito feliz com a honraria. Olinda já me deu muito na vida, integra a minha história pessoal e política
de uma forma muito intensa. Faltava esse título. Sempre fui olindense de coração, mas agora sou olindense
também certificada”, comemorou a homenageada.
Teresa morou a vida quase toda em Olinda. Mesmo passando a morar em Recife, o vínculo com se mantém: o
escritório político é localizado em Bairro Novo, e todos os anos o município recebe emendas parlamentares da
deputada.
A cerimônia de outorga do título aconteceu em 9 de novembro na Câmara Municipal de Olinda.

Autoridade em Paulo Freire

A deputada Teresa Leitão foi uma das representantes brasileiras na II Semana Ibero-americana de Educação
Global. O evento que congrega 14 países da América Latina, Portugal e Espanha para discutir educação no
continente e prestar uma homenagem aos 100 anos de Paulo Freire. Teresa representa o Brasil ao lado da
educadora Nita Freire, viúva de Paulo Freire; da deputada federal Luiza Erundina; e de Pedro Firmo, presidente do
Conselho do AFS Intercultura Brasil.

Setorial Nacional de Educação

Em 11 de dezembro de 2021, Teresa Leitão foi reeleita para a Coordenação do Setorial Nacional de Educação do
Partido dos Trabalhadores – CAED. Uma recondução que ganhou ainda mais brilho porque aconteceu de forma
unânime – uma prova de reconhecimento e confiança na deputada estadual por Pernambuco. A escolha foi
feita por mais de 200 petistas militantes do setor de educação em todo o país.

Em 2019 Teresa recebeu o título de Cidadã de Belo Jardim, honraria
proposta pelo vereador Bruno Galvão (PT) e concedida pela
Câmara Municipal de Vereadores.

“No dia do professor eu quero
renovar todo o meu reconhecimento
a esta categoria que é indispensável,
insubstituível na formação da
sociedade, na construção de um
mundo mais civilizatório”.

“Com qualquer homem, e sobretudo com agente
público, agressão à mulher é intolerável”.
“Quando falei a Lula sobre uma possível candidatura
minha a deputada federal, Lula me disse ‘voe, Teresa.
Voe. Mas bata suas asinhas com força!’, e é o que
estou fazendo”.
“Segundo o próprio Ministério da Saúde, entre janeiro
e setembro deste ano 3.061 crianças morreram por
desnutrição. Não são números. São vidas”.

“Em 2022 o plano é ser federal e ajudar Lula a arrumar
essa bagunça no país”.

“São séculos de crimes cometidos contra os negros
por um sistema político, econômico e cultural
excludente e violentíssimo. Chega!”
“São séculos de crimes cometidos contra os negros
por um sistema político, econômico e cultural
excludente e violentíssimo. Chega!”
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