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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Secretaria - Geral da Mesa Diretora

 ÓRGÃO DA PRESIDÊNCIA
 ORDEM DO DIA

  
pela ordem

 

Sessão: Ordinária Data da Sessão: 17/04/2018

 
 
Texto da Ordem do Dia

 O SR. PAULO RAMOS (Pela ordem) - Sr. Presidente, o líder do PDT nesta Casa, Deputado Luiz Martins,
me designou para encaminhar às mãos de V.Exa., e dar conhecimento a toda a Casa, a seguinte grave
denúncia, exatamente neste momento em que debatemos a segurança dos parlamentares.

(Lendo)

“Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, a bancada do Partido Democrático Trabalhista –
PDT, por seu Líder, que esta subscreve, vem pelo presente trazer ao conhecimento de V.Exa. os fatos
seguintes:

Em razão de sua atuação parlamentar, a Deputada Cidinha Campos foi alvo de um servidor desta Casa, que
fez a seguinte postagem em sua conta de Facebook, contendo ameaça à sua integridade física:

‘Tô tentando ter mais amor no coração, mas.... Se eu saio com a bandeira do PSOL e um policial me
identifica como alguém que incentiva sua morte, o que faço, se sobreviver, quando encontrar com essa
canalha?’” (Interrompe a leitura)

Imediatamente vem uma resposta de um dos seguidores.

(Lendo)

“Não demorou, e um de seus seguidores emendou:

‘Alguém tem que matar essa mulher...’ (Interrompe a leitura)

Isto está devidamente registrado e documentado para que sobre isso não haja nenhuma dúvida.

(Lendo)

“O servidor autor da postagem se chama Leon Diniz Lima Júnior, matrícula Alerj 418468-5, está lotado no
gabinete do Deputado Marcelo Freixo, onde exerce o cargo de Assessor Parlamentar I, e usava, no momento
da postagem, o perfil Leon Diniz. Após a repercussão do fato, alterou seu perfil para León Dênis.

O seguidor que sugeriu que alguém teria que matar essa mulher se chama Anderson, tem como sobrenomes
Ramos e Costa” – não é da minha família –, “sem definição de em que ordem, e usava, quando da
postagem, o perfil Anderson RCA.

O fato provocou na bancada do Partido Democrático Trabalhista – PDT preocupação, visto ser uma
ameaça explícita à integridade de uma de suas parlamentares, razão pela qual espera as providências
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cabíveis, como o encaminhamento ao Procurador-Geral de Justiça, ao Secretário de Segurança, à
Delegacia de Homicídios e a outros órgãos que possam ter relação com o fato.”

(Conclui a leitura)

Esta denúncia, Sr. Presidente, é muito grave e é de se esperar que as investigações contem com o apoio de
todos os parlamentares, independentemente de legenda, porque muitos manifestam que estão submetidos a
risco no exercício do mandato. Ainda não vimos uma situação tão explícita quanto essa: ameaça explícita,
incentivo explícito. Assim, espero que V.Exa. tome as providências cabíveis e que a unanimidade desta Casa
também se posicione na defesa da integridade física de todos os parlamentares que estão exercendo o
mandato, em igualdade de condições, mas, neste caso específico, da Deputada Cidinha Campos.

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – A Presidência solicita que V.Exa. protocole isso na Mesa. Já
tomamos a decisão, na Mesa Diretora, de encaminhar o caso à Procuradoria de Justiça e vamos ver
internamente o que vamos fazer.

Deputado Marcelo Freixo.

O SR. MARCELO FREIXO (Pela ordem) – Sr. Presidente, acho importante a manifestação da bancada do
PDT, que tem o respeito da bancada do PSOL, e, evidentemente, concordamos integralmente com a
necessidade de investigação. Não há qualquer dúvida sobre isso. O único esclarecimento necessário, e não
foi dito o contrário pelo Deputado Paulo Ramos, que leu a nota do PDT, é que a ameaça parte de um
seguidor que não é filiado ao PSOL, que não é próximo a nenhum Deputado. A ameaça é grave. Por mais
que essa pessoa tenha colocado “risos” ao final, não se ri de uma ameaça e não existe brincadeira com isso. É
grave e tem, sim, que ser investigado.

A postagem que diz respeito ao servidor da Casa responde a outra postagem da Deputada, que, de forma
irresponsável, diz que o PSOL defende a matança de PMs.

A SRA. CIDINHA CAMPOS – Não disse isso.

O SR. MARCELO FREIXO – Presidente, passo a ler: “PSOL incentiva a matança de PMs.” Estou lendo a
postagem: “PSOL incentiva a matança de PMs.”

A SRA. CIDINHA CAMPOS – E é verdade.

O SR. MARCELO FREIXO – Está aqui escrito. Nesse sentido – é grave escrever isto aqui, é de uma enorme
irresponsabilidade –, respondendo a isso politicamente, o assessor se manifesta. Em nenhum momento, na
fala do assessor, há ameaça à Deputada, inclusive é um professor querido, nunca houve nenhum incidente de
violência na vida dele. Então, não é. Agora, acho até que errou politicamente, não deveria ter citado, já falei
isso com ele, errou, não deveria ter citado, não deveria ter entrado nessa provocação, evidente. Mas a ameaça
parte de um seguidor de uma outra pessoa ....

A SRA. CIDINHA CAMPOS – Seguidor dele.

O SR. MARCELO FREIXO – ...que não tem relação com o partido. Só para esclarecer. Mas o PSOL
defende a investigação e defende a integridade de todos os parlamentares, como de todas as pessoas.

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Deputada Cidinha Campos.

A SRA. CIDINHA CAMPOS – Bom, Sr. Presidente, o comportamento de bom moço do Deputado Marcelo
Freixo nós conhecemos. A mídia não, a mídia faz questão de ignorar. Ele é um bom moço em tudo.

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Está sem som.

A SRA. CIDINHA CAMPOS – Ah, está sem som, todo mundo gosta de ouvir, não é?

É o seguinte: todo mundo conhece a posição de bom moço do Deputado Marcelo Freixo, paparicado pela
mídia, que chega até ao cúmulo de fazer photoshop das fotos publicadas dele. Tem photoshop! Ele não
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aparece com os pés de galinha dele, nem com o olho da cor que ele tem! O olho é do Chico Buarque e a pele
é da Anitta, nenhum pé de galinha, nada, photoshop!

Bom, eu quero tratar da integridade do Deputado Marcelo Freixo. Todos nós fomos acusados de abrigar em
gabinetes PMs, indevidamente. Eu vi discursos no rádio, na televisão, nos jornais, só pouparam o Marcelo
Freixo, por quê? Porque ele tem poucos, ou será que declara poucos? Ele, ontem, passou por cima da Casa e
foi encontrar com o general e, para minha tristeza, eu vi que um general tão corajoso tem medo da Globo.
Não tem medo do Freixo, não, tem da Globo. Tremeu na base. E disse para ele, para não voltar atrás na sua
determinação, que tirava os PMS, mas dava policiais civis. E o Freixo disse para ele que só tinham tirado
quatro, e não contou quantos ele tinha. E o que é pior, não conta para ninguém os clandestinos que estão no
seu gabinete. O senhor sabe disso! Eu fiz um requerimento, eu quero o Processo 13.670/2009. Esse processo
traz o pedido de auxílio-alimentação, e os funcionários que recebem isso não constam do Diário Oficial, não
passam por lá, são clandestinos, é uma lista clandestina. O senhor Marcelo Freixo tem funcionários
fantasmas, policiais. Vou dar os nomes. Não ria, não, Deputado, o senhor ri porque está encoberto pela
grande mídia, está encoberto pela Rede Globo, que não quer a verdade, ninguém quer a verdade.

Vamos lá! Do Desipe, Adriano recebe por fora. Alexandre...

O SR. MARCELO FREIXO – Só quero dizer que a senhora está colocando a vida desses policiais em risco
ao ler o nome deles agora. Eles moram em área... Muitos deles, os nomes não podem ser revelados e a
senhora vai colocar o nome deles em risco.

A SRA. CIDINHA CAMPOS – Então, o senhor vai pedir policial para proteger os policiais. Chegou ao
requinte...

O SR. MARCELO FREIXO – A senhora vai colocar o nome deles em risco...

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Fala só o primeiro nome, Deputada Cidinha, só o primeiro.

A SRA. CIDINHA CAMPOS – Não, eu quero alguém que me proteja. Ele pede policial até para delegado
que está no gabinete dele. Como é que um delegado precisa de segurança?

O SR. MARCELO FREIXO – Está ameaçado, claro que precisa.

A SRA. CIDINHA CAMPOS – Ameaçado! E eu não estou?

O SR. MARCELO FREIXO – Peça segurança.

A SRA. CIDINHA CAMPOS – Não peço, eu não vou lá e eu defendo a instituição. A instituição que peça. O
General que reconheça esta Casa. Eu vou lá, com a minha cara chorosa, dizer para ele: “General, me dá dois
PMs, me dá quatro isso”! Pois bem: Adriano, Alexandre - vou distribuir a todos os Deputados a lista. O
senhor parou de rir, não é, companheiro? Parou de rir. Daniel, Irandir, Maurício, Raimundo e Robson, esses
são oito do Desipe; não são aqueles que o senhor declara, esses são os por fora. Policial civil, são seis PMs.

O SR. MARCELO FREIXO – Quatro.

A SRA. CIDINHA CAMPOS - Não. São seis. Eu vou dar os nomes, se quer eu dou inteiro. Não? Denilson,
Edmilson, Felipe, Lucien, Marcelo, fora aqueles que são oficiais. Tem mais. Seguranças requisitados da
Polícia Militar, devolvidos ontem: Alexandre, Alex, Alexandre, Carlos Murta. Essa família Murta tinha três
em seu gabinete: um foi morto, ficaram dois – Leandro e Luiz Cláudio. Sem requisição, por trás, Vitor Hugo,
Polícia Civil, tem um que é legal, que trabalha mesmo, é o Ricardo, esse todo mundo conhece, esse está
sempre aqui. Vinícius Jorge é o delegado. Então, eu pergunto: o senhor sabia disso ou eu estou inventando
que existe essa relação clandestina aqui? Eu quero que o senhor fale.

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Como eu deixei público na reunião da Mesa, há 30, 40 dias, eu
fiquei sabendo que há uma lista de alimentações...

A SRA. CIDINHA CAMPOS – Clandestina.
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O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Não sei os nomes.

A SRA. CIDINHA CAMPOS – Clandestina, repete comigo, clandestina. Eu quero que o senhor diga.

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Eu não posso dizer se é clandestina porque V.Exa. está falando.
Agora, eu pedi para a senhora...

A SRA. CIDINHA CAMPOS - Use a expressão que o senhor quer usar. Qual é? O senhor substitui
“clandestina” com quê?

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Há 30, 40 dias eu fique sabendo que há uma lista de alimentação e
essas pessoas que estão assinadas.

O SR. MARCELO FREIXO – Assinada pela Presidência em 2009, com o parecer da Procuradoria da Casa.

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Tem o parecer e é uma lista de alimentação que não consta no
gabinete.

O SR. MARCELO FREIXO – É a primeira vez que algo clandestino tem parecer da Procuradoria...

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Espera aí, Marcelo.

O SR. MARCELO FREIXO – Estou inscrito.

A SRA. CIDINHA CAMPOS – Essa lista não é publicada no Diário Oficial.

O SR. MARCELO FREIXO – É óbvio!

A SRA. CIDINHA CAMPOS - Ele agora diz que é para manter a integridade física dos seus policiais. O que
é isso? São policiais que precisam de policiais? Então, eu quero isso esclarecido. Eu quero o processo capa a
capa, 13679 de 09, e o senhor sabe que eu estou falando a verdade. Ele está assentindo com a cabeça.

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Não, não. Deputada Cidinha Campos, V.Exa. faz chegar a mim o
pedido para que chegue a V.Exa. o processo e de novo vou dizer: há 30, 40 dias fiquei sabendo que há um
alista assinada pela Procuradoria. Foi assim que me chegou, mas, fora do gabinete. Isso é verdade.

A SRA. CIDINHA CAMPOS - Fora do gabinete, mas estão lotados lá. É essa a face verdadeira, sem
maquiagem, sem Photoshop, do mocinho da Rede Globo de Televisão. Vai lá e se explique. Eu quero uma
explicação para isso.

Se fosse no gabinete de qualquer Deputado seria um escândalo, mas, no dele não, porque ele argumenta com
o quê? “Eu preciso manter a integridade física dos meus policiais”. Um policial que precisa ser defendido
por um Deputado, estar precisando de outro policial e daí não acaba nunca mais.

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – A Presidência, antes de passar a palavra a V.Exa., anuncia que há
sobre a mesa o requerimento para prorrogação da presente Sessão por 60 minutos.

Os Srs. Deputados que aprovam a matéria permaneçam como estão. (Pausa)

Aprovada.

Deputado Coronel Jairo.

O SR. MARCELO FREIXO – Presidente? Posso?

Presidente, vamos aos fatos. Primeiramente, achar que alguém que anda com escolta é privilégio é uma
aberração. É uma aberração! Lamentavelmente – lamentavelmente - é necessário para mim andar com
escolta, por causa de algo que é conhecido, é público: CPI das Milícias, em que a Deputada teve uma
excelente participação – excelente participação! Nunca escondi isso, porque não me falta a verdade. Mesmo
na briga política, não preciso apelar para o que não existe. Fazemos a briga política com o que é real.
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Nós fizemos a CPI das Milícias, o que gerou consequências graves e sérias. Há uma quantidade enorme de
informação no Setor de Inteligência e da Polícia sobre planos para me matar. Tudo documentado. Inúmeras
informações sobre planos concretos, com valor pago, quem ia.... Tem tudo documentado. Esta é a razão de
ter que andar com escolta. Não é privilégio. É muito ruim – eu faria qualquer coisa para não precisar andar
com isso, para retomar a vida normal. Não tenham dúvida disso.

Aliás, esperava poder voltar a andar sem segurança, em breve. O episódio recente com uma Vereadora do
PSOL, com a Marielle, evidentemente, não permite que eu pense nisso agora. Eu nem vou entrar nesse tema,
não vou nem entrar nesse debate, mas é evidente: tornou a coisa mais acirrada.

Nesse sentido, não se pode, por razões óbvias – e aí para chegar ao ponto da verdade –, dizer o nome dos
policiais. E agradeço à Deputada que não disse o nome completo dos policiais, porque muitos moram em
áreas delicadas quanto a esse tema.

Em segundo lugar, não se deve dizer quantos são, também por razões óbvias! E todos os meus seguranças
são conhecidos, porque eles estão comigo todos os dias. Eles trabalham em escala. Diz que é um delegado, e
o delegado que foi braço direito da CPI – a Deputada sabe disso. Foi um delegado fundamental na CPI. É um
delegado fundamental! É um delegado que foi visado; as ameaças chegam para ele também. Isso está
documentado! É delegado mas não é Super-Homem! Pode ser vítima de uma ação violenta? Claro! A
proteção dele é menor do que a minha? É evidente que é, pois a ameaça a mim é muito maior, mas ele tem
algum nível de proteção e tem que ter. É evidente!

Eu não vou dizer o nome e o número de seguranças, por razões óbvias da própria segurança. Você não diz
com quantos seguranças você anda. E eles fazem escalas, não trabalham mais de 24 horas, porque não
podem trabalhar mais de 24 horas. É evidente.

Isso é completamente insano! É uma tentativa de fazer enfrentamento político, apelando para o que não tem
debate, porque é vil. E mais do que isso: não tem nada escondido. Se existe um processo, e o número é este
mesmo – está certo -, é porque não está escondido. Presidente, Deputado André Ceciliano, o processo é de
2009 e ele não está escondido. Não é publicado no Diário Oficial porque não se pode dizer o número de
policiais nem o nome. É evidente!

Há até parecer da Procuradoria da Casa. Como pode ser fantasma, como pode estar escondido se existe
parecer da Procuradoria da Casa? Nenhum deles é escondido. Há ofício para todos os Poderes, para a Seap,
para a Seção dos Agentes, para a Polícia Civil. Tudo documentado! Tudo! Qual a razão de eu ter escolta sem
ser documentada? Basta qualquer pessoa encontrar comigo que vai ver a escolta! Todo mundo sabe, não é
escondido.

A tentativa de fazer política com isso é baixa. É baixa! A tentativa de fazer política com isso não ganha um
pingo de legitimidade fora desta Casa. Vamos tratar da divergência política com política, com opinião
política - não tem problema nenhum! Quando fiz oposição ao Sérgio Cabral, as nossas diferenças começaram
a aparecer aqui dentro. Antes não tinha diferença!

Então, Presidente, o processo está aqui, o número é esse, a razão de não sair no Diário Oficial é pela
segurança – sim – dos policiais, e pela minha segurança. Por isso não se divulga o número, mas não há nada
escondido. Há até parecer da Procuradoria.

Quer fazer enfrentamento político? Faz com o que cabe!

A SRA. CIDINHA CAMPOS – Eu quero.

O SR. MARCELO FREIXO – Faz com o que cabe.

E sobre Photoshop, o pior é o Photoshop do caráter. Há gente que precisa de Photoshop de caráter para poder
sustentar o quanto puxou o saco do Sérgio Cabral, o quanto lambeu as botas do Sérgio Cabral. Esse é o
Photoshop pior! O Photoshop pior é aquele que vai tentar encobrir as manchas que aparecem ao longo da sua
história. Esse é Photoshop lamentável que há, porque fez greve de fome para denunciar a corrupção do
Cabral.
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A SRA. CIDINHA CAMPOS – E denunciei!

O SR. MARCELO FREIXO – O Cabral deixou de ser corrupto? Quem mudou? O Cabral ou a Deputada?
Alguém mudou, acho que não foi o Cabral. Esse é o Photoshop grave, aquele que é feito sobre a sua história.
Esse eu não tenho.

A SRA. CIDINHA CAMPOS – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. MARCELO FREIXO – Não citei ninguém.

A SRA. CIDINHA CAMPOS – Mas eu quero falar.

O SR. MARCELO FREIXO – Presidente, temos uma Sessão Ordinária. A sessão espírita que trata de
obsessão vai ser em outro momento.

O SR. ANDRÉ CECILIANO – Já, já, Deputado Marcelo.

A SRA. CIDINHA CAMPOS – Ele tem problemas com a religião. É isso?

O SR. MARCELO FREIXO – Não. Quem tem problemas é a senhora, eu não, com obsessão. Sessão de
obsessão pode ser em outro momento, não aqui.

A SRA. CIDINHA CAMPOS – Não. Eu vou dar um passe no senhor agora. Vou dar um passe no senhor.

Eu queria que ele me explicasse...

O SR. MARCELO FREIXO – Presidente, o senhor preside a Casa ou não?

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Deputado Marcelo, eu deixei V.Exa. falar. Ela vai falar e vamos
voltar.

O SR. MARCELO FREIXO – Mas eu respondi. Eu respondi.

A SRA. CIDINHA CAMPOS – Não, não, não.

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – A Presidência a está deixando falar como várias vezes deixei
V.Exa.

O SR. MARCELO FREIXO – Então eu vou me inscrever novamente, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Sem problema.

A SRA. CIDINHA CAMPOS - Eu vou falar de novo, eu vou falar de novo.

O SR. MARCELO FREIXO – Pode falar quantas vezes quiser.

A SRA. CIDINHA CAMPOS – Eu quero saber, se o senhor guarda tanto esses nomes para protegê-los, por
que não guarda os de outros que o senhor publica. Alguns merecem a sua proteção? Só aqueles que recebem
por fora? E os outros que o senhor foi reivindicar, que haviam sido requisitados pelo Exército? Esses não
moram em comunidades?

O SR. MARCELO FREIXO – Ninguém é requisitado pelo Exército.

A SRA. CIDINHA CAMPOS – Como não foi? Ontem? O senhor não foi lá chorar quatro PMs?

O SR. MARCELO FREIXO – Ninguém é requisitado pelo Exército.

A SRA. CIDINHA CAMPOS – Bem, se ele diz que não publica os nomes porque eles correm risco, então,
escolhe quem pode correr risco e quem não pode.
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O SR. MARCELO FREIXO – Não há nenhum nome, nenhum nome. Por erro normal.

A SRA. CIDINHA CAMPOS – Alguns são publicados no Diário Oficial, outros não. Eu tenho a relação
todinha.

O SR. MARCELO FREIXO – Não há ninguém além disso.

A SRA. CIDINHA CAMPOS – Eu tenho a relação. Não, há sim.

Sr. Presidente, eu trabalhei com o Sérgio Cabral. Fui Secretária, e uma das mais eficientes, no Governo dele
– nunca escondi isso. O que é preciso esclarecer é o encontro dele, cujo apelido aqui, para alguns, era
Maçaneta, na sala, todo dia, do Picciani.

Esse processo é de 2009 e está parado desde 2011. Depois disso entraram outros. Esse é de 2009. Na época,
ele, que foi tão contra o Picciani, ia pedir, no gabinete dele, a contratação dessas pessoas e de outras mais
para a TV Alerj.

Estou levantando tudo. Não vai ficar pedra sobre pedra. É preciso desmascarar esse rapaz. É preciso
desmascarar esse rapaz porque ele fica posando de bonzinho, de direitinho: “Olha, eu não quero que matem,
que ameacem os meus policiais.” Então, ele escolhe quem pode morrer e quem não pode. Alguns saem,
outros não saem. Curiosamente, não saem aqueles que estão na lista secreta da Alerj.

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Conclua, por favor, Deputada.

A SRA. CIDINHA CAMPOS – É isso, está concluído, a menos que ele fale alguma coisa.

O SR. MARCELO FREIXO – Não. Ainda bem que obsessão não passa de geração para geração.

Obrigado, Presidente.

A SRA. CIDINHA CAMPOS – Até porque ela está curada, seu babaca!
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