
Em Pernambuco ainda temos um modelo político nada adequado para o bom 

funcionamento das cidades e não é diferente em Jaboatão dos Guararapes, a 

falta de capacidade técnica dos políticos para solucionar problemas e 

permanecerem transparentes é dos problemas mais graves. 

Devido à falta de nomes com capacidade técnica, compromisso com a cidade e 

que me representassem eu resolvi me fazer representar, mas para isso eu me 

qualifiquei tecnicamente para o cargo a qual me proponho ocupar. Igualmente 

ao que exigi de mim, de se ter preparo técnico para ocupar o cargo e vereador, 

que meu gabinete será igualmente técnico sendo os meus futuros assessores 

selecionados por uma empresa de RH. Quero comigo o melhor currículo 

independente de indicações partidárias ou “promessas” de campanha. 

Porém não foi e nem está sendo um caminho fácil, ainda esbarramos com a falta 

de educação política da população que somada a falsas promessas dos que 

ainda estão na “velha política” colocam em dúvida o futuro da nossa cidade. 

Felizmente encontramos dentre os cidadãos aqueles que também 

compreenderam que a solução não virá de promessas milagrosas e sim de muito 

trabalho, cidadão esses que resolveram trazer para si a responsabilidade de 

ajudar nesse projeto eleitoral para construir uma cidade melhor. Felizmente 

também encontrei em meu partido a minha liberdade de posicionamento que 

está contribuindo para massificar a consciência política no município. 

Sabemos que nenhum projeto andaria corretamente sem levar em conta os 

fatores de transparência, participação e a fiscalização da Prefeitura, e para tornar 

o serviço público mais eficiente proporei a lei inspirada no modelo norte-

americano chamado de “Performanse bond” que trará muito mais transparência, 

garantia, agilidade e menor risco de corrupção em obras públicas. Juntamente a 

isso utilizarem um aplicativo chamado “Meu vereador” desenvolvido pelo 

vereador de Belo Horizonte – GABRIEL AZEVEDO, que facilitará não só a 

comunicação com a população como a prestação de contas para os cidadãos e 

a solicitação expressa da sociedade civil na participação da fiscalização a 

exemplo de grupos como a TRANSPARÊNCIA PERNAMBUCO e a CIDADÃO 

FISCAL. 

Nenhum trabalho será bem feito se não for compreendida pela população, a 

transparência é fundamental para que tudo ocorra com qualidade e de forma 

democrática, afinal, governamos não o povo e sim PARA o povo. 
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