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É chegada a hora de MUDAR, 
um NOVO Recife vem aí.
Edmilson Coutinho é pré-candidato a 
vereador do Recife pelo Partido Novo, 
instituição formada por pessoas 
fichas-limpas. Advogado, contador, 
sem histórico político, um cidadão 
comum igual a você, que decidiu sair 
da indignação para a ação, cujo 
propósito na política é deixar um 
legado de importantes medidas 
políticas para a sociedade.

O Recife é a capital do desemprego, 
tem o pior trânsito do país, onde mais 
se espera pelo transporte público, é a 
sétima capital mais violenta.

Chega! Essa situação precisa mudar 
e seu apoio é fundamental.

Para ser vereador é preciso ter cora-
gem e capacidade técnica para FIS-
CALIZAR as contas do prefeito, para 
EXIGIR serviços públicos de qualidade, 
sem renunciar a independência, pois 
princípios e valores são inegociáveis.

Chegou a hora da participação das 
pessoas que acreditam que é possível 
um NOVO jeito de fazer política, FAZER 
MAIS, SER A DIFERENÇA.

A sua contribuição representa a união 
de pessoas honestas que acreditam 
que é possível fazer política sem o uso 
de dinheiro público. Sua doação é 
muito importante para termos um 
NOVO RECIFE. Faça sua doação no 
cartão de crédito ou boleto e ajude a 
construir um NOVO Recife.
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BIOGRAFIA
Edmilson Coutinho é pernambucano, 
39 anos, casado com Manuela, pai de 
Laís e Letícia.

Formado em Ciências Contábeis pela 
UFPE e Direito pela FASNE, com espe-
cialização em Direito Tributário pela 
PUC/MG. Trabalhou como Auditor em 
empresa de Auditoria Independente, 
com Controladoria em Indústria Met-
alúrgica e como Gerente Administra-
tivo-Financeiro em multinacional da 
construção civil. É sócio em um es-
critório de contabilidade e de advo-
cacia, atuando na área empresarial e 
tributária.

É um cidadão comum que decidiu in-
gressar na política. Foi selecionado 
entre 41 mil candidatos, no RenovaBR, 
maior curso de formação política do 

país, concluindo o curso RenovaBR Ci-
dades 2019 e avançado legislativo 
2020. Idealizador do movimento Recife 
Real, movimento de fiscalização de 
contas e obras públicas na cidade do 
Recife, que busca a moralidade na 
gestão e a qualidade dos serviços pú-
blicos.

Coautor da Ação Popular, processo nº 
0088625-12.2019.8.17.2001, ajuizada 
para anular ato que aumentou o sa-
lário dos vereadores do Recife, em fla-
grante violação ao patrimônio público, 
à moralidade da administração 
pública e aos princípios da legali-
dade e da publicidade.

A moralidade será a REGRA no 
Recife.
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PROJETOS

Diante da carência de vagas nas escolas 
públicas, quero possibilitar aos pais, a 
oportunidade de matricular seus filhos na 
rede privada de ensino através de uma 
bolsa escolar de até R$ 1.000,00 (um mil 
reais). Leia +

A fiscalização precisa fazer parte da 
rotina do cidadão e precisa estar 
acessível. O Fiscaliza+ será uma platafor-
ma que conectará o cidadão e a Prefeitu-
ra do Recife. O cidadão participará e 
acompanhará efetivamente os gastos 
públicos. Saberá o quanto está sendo 
gasto em seu bairro, quanto a prefeitura 
está investindo em saneamento, quantas 
ruas da cidade não tem pavimentação. 
Informações simples na palma da mão.
Leia +

Já imaginou resolver um buraco em sua rua, uma 
falta de iluminação ou um esgoto a céu aberto de 
maneira fácil e com o uso de um simples aplicati-
vo? É preciso pensar em soluções rápidas e inteli-
gentes para termos um NOVO Recife. A utilização de 
um aplicativo mobile reduziria a distância entre o 
cidadão que precisa da solução e o órgão que 
pode solucionar o problema. Leia +

A criação de uma plataforma pela internet e mobile 
permitirá a marcação de consultas para atendi-
mento nas UBS – Unidades Básicas de Saúde. O 
médico plantonista, a depender do caso, encamin-
hará o paciente para um especialista. Como a 
saúde não pode esperar, o paciente acessará a 
plataforma para marcar a consulta em até 30 (trin-
ta) dias, e caso não exista vaga na rede pública de 
saúde, será liberado pelo sistema a marcação com 
médicos especialistas da rede privada convenia-
dos com o município. Leia +
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https://www.edmilsoncoutinho.com.br/educa-3/
https://www.edmilsoncoutinho.com.br/resolve-2/
https://www.edmilsoncoutinho.com.br/consulta/
https://www.edmilsoncoutinho.com.br/fiscaliza-2/


EDMILSONCOUTINHOJR

FISCALIZAÇÃO
Advogado e contador, Edmilson Couti- 
nho tem experiência com FISCALIZAÇÃO 
e trabalhou por muito tempo com AUDI-
TORIA.

Para ser vereador é preciso ter coragem 
e capacidade técnica para FISCALIZAR 
as contas do prefeito e EXIGIR serviços 
públicos de qualidade.

Um Novo Recife vem aí e vai ter FISCA- 
LIZAÇÃO!
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https://www.youtube.com/channel/UC5ZlQgataUxIgtp_X9yxxXg


VALORES DO NOVO
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DIFERENCIAIS DO NOVO
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R$25
Santinho
(7x10 cm)
1.000 unid.

R$100
Adesivo de 
parachoque
(7,5x26 cm)
50 unid.

R$500
Cartão de visita
(8,8x4,8 cm)
20.000 unid.

R$1.000
“Perfurite” de carro
(80x40 cm)
65 unid.

R$2.000
Pragão político
(7x7 cm)
5.000 unid.

COMO CONTRIBUIR
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Clique aqui para 
contribuir com 
nossa vaquinha.

Clique aqui para 
receber o material 
da campanha. 

Clique aqui para 
entrar no Time do 
WhatsApp.

SER AFAZER
DIFERENÇA
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https://votolegal.com.br/edmilsoncoutinho
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdag8qrb4HIJgbxENb_R2OCiULgGTOTQRS7062owST38QrZMA/viewform
https://chat.whatsapp.com/EUTjVIuTChsDqzju64behR


Clique para acompanhar

https://www.edmilsoncoutinho.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UC5ZlQgataUxIgtp_X9yxxXg
https://www.instagram.com/edmilsoncoutinhojr/
https://www.facebook.com/edmilsoncoutinhojr
https://twitter.com/edcoutinhojr

