
A minha motivação a me lançar como candidato a vereador, foi porque eu 
criei sozinho primeiro raio-X jurídico de 300 ruas que constam como calçada, 
mas não estão em recife.  A fiscalização é o papel originário de um vereador, 
mas nenhum deles nunca fez algo parecido. Com a minha fiscalização, só este 
ano, já consegui pressionar a prefeitura a fazer a licitação de 5 ruas que estavam 
no meu laudo jurídico das ruas do recife. 

Em segundo lugar, sou um dos pouquíssimos candidatos conhecedor do 
portal da transparência do recife, onde eu sei puxar os contratos, as licitações e 
assim, fiscalizar os gastos da prefeitura do recife. Isso faz toda a diferença no 
trabalho de um vereador. Inclusive, esse é um dos temas de campanha, pela 
minha proposta do projeto de lei da criação do departamento de conformidade 
(Compliance) na prefeitura do recife, uma vez que durante a pandemia, eu 
presenciei a falta de conformidade em vários contratos feitos pelo município.  Um 
exemplo foi o aluguel do hospital Covid Coelhos, onde na minha fiscalização, por 
meio de ação popular na justiça, eu descobri que a prefeitura do recife havia 
alugado um imóvel, onde o proprietário devia R$ 231 mil reais de IPTU. 

O meu partido acabou me preterindo, por conta das minhas criticas das 
ruas que constam como calçadas, além de não ter incorporado o meu raio x no 
plano de governo. No gabinete, minha intenção é destinar 50% dos cargos para 
as mulheres, além de empregar também homossexuais e negros, para fazerem 
parte do mandato municipal inclusivo.  

Tenho também algumas propostas no tocante a democracia participativa, 
notadamente no que tange à necessidade de aperfeiçoamento do Orçamento 
Participativo, para que as necessidades dos recifenses sejam, efetivamente, 
contempladas! Como exemplo, eu fiz vários abaixo assinados, com mais de 150 
assinaturas para pavimentação das ruas com os moradores, mas nenhum deles 
entrou no orçamento anual do município, mostrando fata de conexão com os 
desejos dos contribuintes. 

Sou formado em Letras pela UFPE, Perito judicial do TJ-PE, Corretor de 
Imóveis e estudante de Direito da Faculdade Damas. 

(Rafael Dantas, Candidato à Vereador do Recife 2020) 

 

 


