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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. SÓSTENES CAVALCANTE (DEM-RJ. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, colegas Deputados, cariocas, fluminenses e 
brasileiros, esta é uma noite histórica. A Constituição brasileira de 
1988, no art. 49, inciso IV, diz: "(...)aprovar o estado de defesa e a 
intervenção federal (...)", não militar, erro ao qual alguns querem induzir 
a população.  

É atribuição do Congresso Nacional. Nós somos a Câmara dos 
Deputados. Estamos aqui hoje, nesta noite histórica, cumprindo um 
dever constitucional. 

Lamento que alguns partidos prefiram fazer o discurso hipócrita e de 
enganação do povo do meu Estado do Rio de Janeiro, que já não 
aguenta mais a insegurança por todos os lugares, em todos os cantos. 

Gostaria de dizer claramente ao povo do Estado do Rio de Janeiro que 
esteja atento ao que acontece aqui hoje. A crise na segurança pública 
do Estado do Rio de Janeiro tem nomes e tem siglas partidárias. Não 
se pode esquecer que o PMDB, que o governa há 12 anos, teve como 
sócios, ao longo de mais de 1 década, o PT e o PCdoB, que tinham 
cargos no Governo. São sócios esses dois partidos e responsáveis 
pela desgraça na segurança pública do Estado do Rio. O povo do Rio 
não vai esquecer esses partidos. Levaram à bancarrota a segurança do 
Estado do Rio e agora vêm aqui, da tribuna, fazer discurso para 
desqualificar este Governo. São corresponsáveis. Quero lamentar isso 
e dizer que a discursos fáceis e hipócritas os brasileiros estão atentos, 
para não acreditar mais neles. 

O PT e seus puxadinhos hoje vêm à tribuna para criticar os militares 
brasileiros, mas não criticam os militares vermelhinhos do Governo 
Maduro, da Venezuela. (Manifestação no plenário.)  
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Sabe o que é isso, PT? Discurso hipócrita. O militar daqui não presta, 
mas o da Venezuela é bom? São hipócritas. 

Nós precisamos, urgentemente, no Rio de Janeiro, que a Constituição 
seja cumprida. Intervenção federal já! É disso que o Rio de Janeiro 
precisa. Hoje vocês decidem andar com os bandidos do PCC, do 
Comando Vermelho, do Terceiro Comando e por aí afora... 

(Desligamento automático do microfone.)  

 


