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VEREADOR COMISSÁRIO RAFÃO OLIVEIRA (PTB) – 

Comunicação de Líder: Presidente Mônica Leal, Sras. Vereadoras, 

Srs. Vereadores, senhores da galeria, senhores da TVCâmara, 

demais autoridades aqui presentes, eu faço uso desta tribuna para, 

em primeiro lugar, dizer que a polícia brasileira não é a que mais 

mata no mundo, mas é a polícia que mais morre no mundo. Em 

números de 100 mil habitantes, nós estamos com o índice de 120 

policiais por 100 mil habitantes. É a polícia que mais morre no 

mundo, combatendo o crime, garantindo a liberdade ao cidadão de bem, defendendo a 

democracia. E não é mais uma questão de segurança pública, é uma questão de guerra. 

Não se trata mais de nós contra eles, de pretos contra brancos, de héteros contra 

homossexuais, trata-se de nós lutarmos pela vida do ser humano. É a vida do ser 

humano. A vida do ser humano não tem cor para a polícia, a vida do ser humano não tem 

sexo e não tem classe social. 

Venho aqui pedir, encarecidamente, ao Poder Judiciário que reveja, respeitosamente, as 

suas decisões que colocam assassinos no regime semiaberto, que punem, de modo 

leniente, traficantes, assassinos, membros de quadrilhas e colocam em risco a sociedade 

novamente fazendo com que a polícia faça um retrabalho. 

Agora, em Estância Velha, tivemos um caso onde um pai e um filho foram covardemente 

assassinos dentro de uma joalheria a luz do dia. Senhores, infelizmente, isso não é uma 

exceção, é uma regra, onde morre o trabalhador, onde morre o negro, onde morre o 

homossexual, onde morre a criança, o pai, a família, estão matando o que há de melhor 

na nossa sociedade. Isso não é possível! Que isso não aconteça mais. E eu peço aqui, 

novamente, ao Poder Judiciário que respeite as decisões duras e severas da lei não 

relativizando os crimes e colocando no semiaberto e assumindo o risco de que esses 

marginais produzam um grau muito maior e muito mais danoso à sociedade. 

Eu me solidarizo com todas as vítimas. Aqui quero mostrar aos senhores um vídeo com o 

triste fato mostrado pela Rádio Gaúcha. 

 

(Procede-se à apresentação de vídeo.) 
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VEREADOR COMISSÁRIO RAFÃO OLIVEIRA (PTB): Olhem este vídeo, o assaltante é 

branco, não é preto, o crime não tem cor. Ele tinha uma escolha de ser um trabalhador 

honesto e decidiu delinquir por causa de uma lei leniente. O Brasil, decididamente, tem 

que deixar que o crime seja uma boa opção. O crime não pode ser uma boa opção. 

Olhem o que este animal fez – perdoem-me o animal – com o pai e o filho.  

Olha a situação em que estão esses comerciantes, subjugados. Infelizmente, um 

assaltante desses, um criminoso desses será premiado com o regime semiaberto, um 

assassino desses! Olha o que ele fez covardemente, olha que horror! Quem pode 

concordar com uma coisa dessas? E é aqui, é justamente aqui que temos que resolver. 

Eu agradeço a todos que ouviram com atenção e me solidarizo com todas as vítimas da 

violência neste País. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 


