
Eu, Rômulo Félix, sou administrador de empresas e sempre trabalhei na 

iniciativa privada. Atuo em alguns movimentos como a ONG Liberdade, onde sou 

o líder em Jaboatão dos Guararapes, participo do Fiscaliza Brasil, também sou 

um ativista ambiental, integrante do Fórum Ambientalista de Pernambuco e sou 

o indicado como representante para o município. 

Ao decorrer dos anos, entra gestão e sai gestão, percebi que o que falta na 

política de meu município é algo a mais do que competência, é o interesse em 

fazer pelo povo, pelo município! Entendi dessa forma que toda minha experiência 

poderia ser aplicada em prol da população de Jaboatão dos Guararapes. Hoje 

estou candidato a vereador e é com essa vontade e determinação que luto por 

esse espaço. 

Essa jornada que é a luta para conquistar uma cadeira na câmara dos 

vereadores vem sendo árdua, uma vez que as pessoas estão desacreditadas da 

boa política, tão cansadas de tantas promessas nunca cumpridas! O apoio 

financeiro é outra dificuldade, minha campanha foi montada praticamente com 

recursos próprios e com apoiadores, enquanto outros esbanjam dinheiro durante 

a campanha, mas é com o pensamento de que estou oferecendo minhas 

propostas e ideias, meu caráter e compromisso para com o público que me 

apresento em diversos locais do município, sendo sempre bem recebido. 

Acredito que minhas propostas, meu comprometimento e meu caráter são a 

grande questão do apoio das pessoas que estão envolvidas nessa jornada, pois 

sabem que trago soluções e não apenas promessas, junto a isso mostro sempre 

a importância da transparência na gestão, pois os recursos públicos devem ser 

bem administrados, fiscalizados, e investidos para ter um retorno de qualidade 

para a população, é assim na vida privada e para a pública não deveria ser 

diferente! 

Os vereadores têm a obrigação de garantir a boa aplicação dos recursos para a 

sociedade! Para isso devem sempre estar atentos e se posicionarem quando 

algo de errado acontecer. Os recursos públicos, quando bem aplicados, são 

suficientes para que a população tenha uma vida digna, mesmo que com 

dificuldades, mas que tenha um serviço público de qualidade. Para isto, me cerco 

de pessoas capacitadas! Todos os meus projetos foram montados com 

embasamento técnico, de pessoas que entendem do assunto, pois além da 

minha experiência, estou desde já rodeado de pessoas qualificadas e não 

poderia ser diferente em meu gabinete. 
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