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Cresci em uma família politicamemte ativa, mesmo sem ter nenhum parente candidato. Como 

via meus avós, pais, tios e primos conversando constantemente sobre os efeitos positivos e 

negativos que a gestão pública poderia causar na vida das pessoas, esss solo fértil foi o pontapé 

inicial para que eu desenvolvesse ao longo dos anos o desejo de representar as pessoas.  

Fazer uma campanha de forma inovadora não é fácil, principalmente quando sabemos que parte 

da população detesta a velha política mas é adepta de seus mecanismos. A principal dificuldade 

que temos consiste na dificuldade de visibilidade. Mesmo Camaragibe sendo imensa e 

possuindo redes sociais integradas, a maior parte dos eleitores ainda se mantém inerte quando 

a questão é propagar ideias de renovação e de segmentação político-social 

O nosso partido, a REDE Sustentabilidade não pecou contra nenhum candidato, posto que ainda 

é um partido menor que alguns outros no Congresso Nacional. No entanto, poderia haver uma 

mobilização para que figuras importantes no cenário nacional que estejam filiadas ao partido 

pudessem apoiar uma campanha de mobilização através das redes centrada nos nossos 

correligionários, através de vídeos, takes, animações e divulgações pelos próprios nomes 

influentes. Nossa malha de apoiadores é formada por amigos e militantes do meio ambiente, 

nicho ainda pequeno em Camaragibe pela falta de atenção que historicamente se dá à natureza 

Em primeiro lugar, a fiscalização dos recursos públicos é uma atribuição essencial e natural da 

vereança. Porém, não é suficiente apenas que estejamos dispostos a fazê-lo, mas também que 

nos armemos dos recursos fundamentais necessários. Planejo a criação, em parceria com 

profissionais da área de engenharia de software, a criação de um aplicativo de fiscalizacão 

específico para Camaragibe, que possa ser utilizado pela população de maneira fácil, intuitiva e 

didática. Assim, será possível consultar se realmente o posto de saúde sa sua comunidade 

recebeu medicamentos, se houve reforma nos últimos meses, quais os percentuais da dotação 

orçamentária são enviados a escolas e qual o índice de gastos com folha de pagamento. Outra 

ideia é estabelecer via projeto de lei a obrigatoriedade de divulgação da arrecadação com multas 

de trânsito e o destino destes recursos. A transparência e a fiscalização são ferramentas do 

controle público e possibilitam a melhor aplicação dos recursos públicos, evitando a corrupção 

e promovendo a eficiência da gestão 

 1/3 das vagas no nosso gabinete serão preenchidas através de seleção pública, com edital 

lançado através das redes sociais. Serão prioridade para jovens estudantes, mães-solo e idosos 

que não conseguem retornar ao mercado de trabalho e consistirá em prova escrita e análise de 

currículo. As demais vagas devem ser preenchidas por livre nomeação. Porém, caso o programa 

seja um sucesso, pretendo realizar mais seleções públicas. 

 

Currículo 

Graduando em Engenharia Química pela UFPE (2016 – presente) 

Aluno do curso Técnico em Administração pelo Senai (2014-2015) 



Professor de Redação na Politec Recife (2019) 

Palestrante sobre meio ambiente e juventude nos municípios de Paulista, Camaragibe e Recife 

Escritor e ativista pelas causas ambientais e animais 


