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O que é a Bancada Ativista? 
A Bancada Ativista é um movimento político independente e pluripartidário dedicado a eleger 
ativistas em São Paulo, e ajudar a construir seus mandatos.  
 
O que é a Bancada Ativista já fez? 
Em 2016, apoiamos oito candidaturas a vereador de partidos diferentes – uma delas, Sâmia 
Bomfim, eleita. Em 2018, construímos e elegemos uma candidatura coletiva a deputado 
estadual juntando nove ativistas em um único número na urna, hoje chamada Mandata Ativista. 
 
A Bancada Ativista e o mandato coletivo eleito em 2018 são a mesma coisa? 
Não. As histórias se misturam, mas a Bancada Ativista é um movimento político independente 
que existe desde 2016, enquanto a Mandata Ativista é um mandato coletivo de deputado 
estadual eleito por esse movimento em 2018. Saiba mais: 
https://www.bancadaativista.org/blog-bancada-ativista  
 
A Bancada Ativista vai lançar uma candidatura coletiva neste ano? 
Não, o plano da Bancada Ativista para as eleições municipais deste ano é criar uma frente 
ampla progressista na Câmara de Vereadores elegendo seis candidaturas de seis partidos 
diferentes. Após o mandato coletivo eleito em 2018, que é referência para centenas de 
iniciativas semelhantes, desta vez o objetivo é eleger um coletivo de mandatos. 
 
O que é a Reviravolta? 
Articulada pela Bancada Ativista, a Reviravolta é uma frente ampla progressista, que junta seis 
candidaturas a vereador de seis partidos diferentes, unidas por um plano comum com oito 
propostas concretas para resolver problemas centrais nas áreas de saúde, educação, 
segurança, acesso à internet, transporte, cultura, renda e habitação. 
 
Quem são os candidatos apoiados pela Bancada Ativista em 2020? 

https://www.bancadaativista.org/historia-bancada-ativista.html
https://www.bancadaativista.org/mandata-ativista.html
https://www.bancadaativista.org/blog-bancada-ativista


Prof.ª Adriana Vasconcellos (PCdoB), Carmen Silva (PT), Erika Hilton (PSOL), Raquel Marques 
(Rede), Samuel Emílio (PSB) e Todd Tomorrow (PDT). Todas essas pessoas têm sólida 
trajetória na defesa de causas como parte de organizações e movimentos da sociedade civil.  
 
Qual o compromisso dos candidatos com a Bancada Ativista? 
Os candidatos têm o compromisso de lutar juntos pelas oito propostas da Reviravolta na 
Câmara Municipal de São Paulo. Isso significa que, uma vez eleitos, seus mandatos irão 
montar um grupo de trabalho conjunto, com assessores dedicados a transformar essas 
propostas em realidade. 
 
Quais são as propostas? 
As oito propostas são: 

● Mais profissionais na Saúde: Por mais equipes para atender a população na rede 
pública de saúde, especialmente nos bairros mais vulneráveis 

● Educação sem desigualdades: Por um plano de metas obrigatórias para a Prefeitura 
rumo ao fim de desigualdades na educação 

● Uma Guarda que cuide: Por uma segurança pública pautada na mediação de conflitos e 
na justiça restaurativa, substituindo violência por prevenção 

● Internet para todos: Por internet gratuita e computadores disponíveis para a população 
em edifícios públicos, começando por escolas em bairros periféricos. 

● Tarifa zero para quem mais precisa: Por transporte público gratuito para famílias de 
baixa renda, bancado por um Fundo de Transportes. 

● Apoio à cultura nas periferias: Por 50% do orçamento da cultura para bairros periféricos 
e mais transparência e participação no uso do dinheiro público. 

● Renda básica complementar: Por uma renda básica municipal que complemente o 
apoio federal e contribua para a erradicação da pobreza. 

● Lares para as pessoas: Pela destinação de imóveis à moradia por meio da devida 
implementação do IPTU Progressivo. 

 
Leia mais detalhadamente aqui.  
 
Como as propostas da Reviravolta foram construídas? 
As propostas foram construídas a partir de consultas a especialistas e ativistas com grande 
experiência nos temas, envolvendo mais de 50 pessoas em sua elaboração. As diretrizes 
centrais para elaboração foram a necessidade de superar o impacto gerado pela pandemia e o 
combate às desigualdades, sempre pensando de forma coletiva e priorizando as pessoas mais 
vulneráveis em assuntos que impactam toda a cidade. 
 
Quem apoia a Reviravolta? 
A Reviravolta conta com um Comitê de Apoio composto por 19 ativistas, especialistas e 
lideranças sociais com grande experiência que ajudarão os mandatos eleitos a transformar as 
propostas em realidade: 

https://www.bancadaativista.org/propostas-reviravolta.html


1. Aline Cavalcante, Cicloativista e pesquisadora de planejamento urbano, mobilidade e 
mudanças climáticas 

2. Américo Sampaio, Sociólogo, ativista em orçamento e participação, colunista da Fórum 
e da CBN 

3. André Gravatá, Ativista da educação e escritor 
4. Bianca Tavolari, Professora do Insper e pesquisadora do Cebrap, trabalha com direito e 

questões urbanas 
5. Bruno Ramos, Articulador do Movimento Funk e apresentador na Mídia Ninja 
6. Carlota Mingolla, Cofundadora do Bloco da Cultura 
7. Daniel Mello, Ativista contra a violência policial 
8. Jô Pereira, Fundadora do Pedal na Quebrada e artista da Cena em SP 
9. Leandro Ferreira, Presidente da Rede Brasileira de Renda Básica 
10. Marcelo Rocha, Fotógrafo e ativista em educação, negritude e mudanças climáticas 
11. Marcio Black, Cientista político e coordenador de Democracia e Cidadania Ativa na 

Fundação Tide Setubal 
12. Mariana Varella, Cientista social e jornalista de saúde 
13. Marina Ganzarolli, avogada, cofundadora da deFEMde - Rede Feminista de Juristas e 

do MeToo Brasil 
14. Marina Pita, jornalista e ativista por direitos humanos em TI e telecom 
15. Nathalia Oliveira, Socióloga e cofundadora da Iniciativa Negra por Uma Nova Política 

Sobre Drogas 
16. Rafael Calabria, Geógrafo, coordenador do Idec e conselheiro da Cidadeapé 
17. Raphael Escobar, Artista e ativista antiproibicionista 
18. Silvana Bahia, Pesquisadora em tecnologias e sociedades, coordenadora da PretaLab 
19. Thiago Amparo, Professor da FGV e colunista da Folha de SP 

 
 
Como funciona a participação pública na Reviravolta? 
Todas as candidatas e candidatos da Reviravolta são pessoas com sólida trajetória na defesa 
de causas em organizações e movimentos que contam com forte participação popular. Para 
além do compromisso que essas candidaturas já têm com isso, o Comitê de Apoio da 
Reviravolta ajudará na construção de processos participativos e na interlocução com a 
sociedade civil. 
 
Outras candidaturas podem se juntar à Reviravolta? 
As seis candidaturas apoiadas pela Bancada Ativista são aquelas que participaram da criação 
da Reviravolta e, assim, têm compromisso profundo e genuíno - não apenas com as propostas, 
como também com a ideia de dedicar profissionais de seus mandatos para transformá-las em 
realidade. O apoio de outras candidaturas é muito bem-vindo, e se elas também forem eleitas 
existe a possibilidade de trabalho conjunto na Câmara de Vereadores, mas no contexto 
eleitoral somente essas seis de fato participaram da construção e representam a iniciativa. 


