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Sumário 

Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 886, de 2018, sobre a 

aprovação do Decreto nº 9.288, de 2018, relativo à intervenção federal no 

Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de pôr termo ao grave 

comprometimento da ordem pública.  

 

O SR. ROCHA (PSDB-AC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
eu quero iniciar lamentando o grave quadro em que se encontra a 
segurança pública no Brasil, quadro esse que é fruto do descaso dos 
Governos Estaduais, é fruto do descaso da União. Eles não cumprem o 
seu papel. 

Sr. Presidente, eu quero destacar que apoiamos esta iniciativa do 
Governo Federal de promover uma intervenção no Estado do Rio de 
Janeiro.  

É interessante dizer, Sr. Presidente, que a população cansou de ser 
vítima de balas perdidas, de assaltos, vítima da criminalidade que, a 
cada dia, toma conta da situação nas nossas ruas, nas nossas 
cidades.  

 

Eu quero lamentar, Sr. Presidente, a ação de alguns nesta Casa que 
torcem pelo "quanto pior, melhor" e que fazem discurso não contra o 
Presidente Temer, mas contra a população, vítima das balas perdidas 
Brasil afora, população que hoje tem medo de sair às ruas. 

A intervenção federal, mais do que qualquer outra coisa, vai possibilitar 
um somatório de esforços para tentar minimizar o grave quadro que 
vive a segurança pública no Rio de Janeiro. Mais que isso, ela 
demonstra uma preocupação, pela primeira vez, do Governo Federal 
com a segurança dos brasileiros. E mais: abre espaço para que outros 
Estados que têm uma realidade pior do que a do Rio de Janeiro - e eu 
quero citar o meu Estado do Acre, onde, a menos de 2 semanas atrás, 
as viaturas policiais da nossa Capital Rio Branco pararam por falta de 
combustível -, abre espaço para que Estados que têm uma situação 
pior do que a do Rio de Janeiro, a exemplo do Acre, também peçam 
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socorro ao Governo Federal, peçam socorro para minimizar este grave 
quadro da segurança pública que vivem os acrianos. 

Sr. Presidente, eu quero mais uma vez reforçar a importância de 
estarmos juntos e lamentar por aqueles que votaram contra o 
endurecimento de penas para criminosos, que votaram a favor da 
facilitação da vida dos bandidos e hoje são contra a intervenção, 
simplesmente porque torcem pelo "quanto pior, melhor", torcem para 
que esta iniciativa do Governo Federal, que nós vamos aprovar, mas 
vamos cobrar também, dê errado. 

Portanto, eu quero dizer que ela é importante. O povo brasileiro está 
acompanhando e sabe que aqueles que vão votar contra esta iniciativa 
do Governo Federal não apresentam nada, não apresentaram 
nenhuma alternativa para resolver os graves problemas que a 
segurança do Brasil enfrenta. 

Finalizando, eu quero dizer que nós vamos contar, sim, com o voto 
daqueles Parlamentares que têm compromisso com o povo brasileiro e, 
mais do que isso, que têm o compromisso de fiscalizar e acompanhar a 
execução dessa intervenção. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

 


