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VEREADOR COMISSÁRIO RAFÃO OLIVEIRA (PTB) – 

Comunicação de Líder: Sr. Presidente, colegas vereadores e 

vereadoras, público das galerias, público que nos assiste pela 

TVCâmara, hoje é um dia especial, é um dia de despedida, porque a 

mim foi concedida uma missão para qual eu sempre estive preparado 

- há 27 anos dedico minha vida a proteger a vida das pessoas, como 

comissário de polícia, como integrante da Policia Civil do Estado do 

Rio Grande do Sul. Eu gostaria de agradecer a essa Casa e a todos 

meus colegas pela acolhida que tive aqui neste Parlamento e pelos debates democráticos 

que tivemos em diversos assuntos, independente da nossa orientação ideológica. 

Gostaria de agradecer pelo respeito e parabenizar os senhores pelo comprometimento 

que têm com a cidade de Porto Alegre. Parabéns aos senhores, muito obrigado. Gostaria 

também de agradecer ao meu partido, PTB, ao líder da bancada, Ver. Cassio Trogildo, 

aos meus companheiros, Ver. Paulo Brum, Ver. Dr. Goulart, bem como desejar um bom 

retorno ao Ver. Luciano Marcantônio que foi secretário da SMIM, o que me proporcionou 

ocupar a cadeira de suplente de vereador. Muito obrigado, meus colegas. Digo que 

assumo uma importante Secretaria nesta cidade, tenho com missão a benção de poder 

cuidar de 1,5 milhão de habitantes desta cidade, assim o farei. Darei continuidade ao 

programa de cercamento eletrônico já implementado pela Prefeitura, onde farei o término 

desse programa que visa cercar as entradas e saídas da nossa cidade, promovendo a 

identificação de veículos roubados e furtados, o cercamento eletrônico interno, o 

reaparelhamento da nossa Guarda Municipal, o treinamento da nossa Guarda Municipal, 

colocando-a em pontos estratégicos da nossa cidade. E mais: vamos reocupar o espaço 

que foi tomado do cidadão, durante anos nos foi roubado o nosso bem maior, que é a 

liberdade do cidadão. Como secretário de segurança, o meu primeiro ato, a minha 

primeira missão será garantir que as praças, os espaços públicos sejam o verdadeiro 

clube do cidadão de bem desta cidade. Praça não será local de prostituição, não será 

local de tráfico de droga, nem de usuário de droga, nem de roubo, nem de assalto. 

Senhores, a saída da criminalidade terá uma única porta: a geração de emprego e 

desenvolvimento econômico. Contém comigo e que tenhamos uma cidade mais justa, de 

paz e de um bom convívio para as nossas futuras gerações. Meu muito obrigado.  

(Texto sem revisão final.) 


