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VEREADOR COMISSÁRIO RAFÃO OLIVEIRA (PTB) – 

Comunicação de Líder: Sr. Presidente, Ver. Alvoni, meus colegas 

vereadores e vereadoras, senhoras e senhores presentes nas 

galerias, senhoras e senhores que estão assistindo pela TVCâmara; 

subo a esta tribuna para falar sobre o PLE nº 011/18 que trata da 

concessão dos serviços das praças e parques em Porto Alegre. Aqui 

foi falado em liberdade, aqui foi falado em democracia. Eu pergunto: 

quem aqui se sente seguro em uma praça em Porto Alegre? Quem? 

Então, por que eu, em 27 anos como policial, recebo pessoas que foram estupradas 

dentro de praças públicas, que foram roubadas, violentadas, agredidas, tiveram sua 

liberdade tolhida porque o governo não garante mais o teu direito de ir e vir. Essa é a 

verdade! Querem mais verdade? Vou lhes falar: a bancada do PTB jamais apoiaria 

alguma medida que permitisse cobrança de entrada em qualquer espaço público, 

principalmente na praça, que é o clube de lazer do cidadão. Eu venho aqui para dizer que 

os senhores estão sendo enganados. Como policial e vereador, tenho esse direito. Isso 

não é democrático! Isso é uma mentira! O senhor está rindo porque está participando 

dessa mentira! É, o senhor! As senhoras sabem que nenhuma de vocês pode deixar seu 

neto brincar em uma praça pública, nenhuma das senhoras pode caminhar em uma praça 

pública em Porto Alegre. Esse projeto visa a garantir tua segurança, garantir a melhora do 

serviço público e uma Cidade realmente democrática. E os que sobem aqui para defender 

e mentir, lutaram a vida toda para cumprir, para arrebentar com a tua liberdade e 

arrebentar com a tua segurança. Então, não se deixem enganar; é mentira, é mentira! Eu 

estou falando: não há cobrança, não há privatização, há uma concessão de praça. Isso é 

para tua segurança e tua liberdade. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 


