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VEREADOR IDENIR CECCHIM (MDB) – Comunicação de Líder: 

Sra. Presidente, Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores, principalmente 

os que estão assumindo, que estão participando da primeira sessão, 

boa sorte, sucesso para vocês! Uma saudação especial à minha 

colega Lourdes, que está aqui, e ao meu compadre, colega de 

faculdade Nelcir Tessaro, que já foi presidente desta Casa e agora 

retorna: um bom retorno, meu caro Ver. Nelcir Tessaro! Eu estava 

escutando o Ver. Marcelo Sgarbossa, educado, como sempre, mas 

ele queria que o prefeito permanecesse aqui durante a tarde. O prefeito tem mais coisa 

para fazer, Ver. Marcelo Sgarbossa! Cada um no seu galho, ele está lá no Executivo, e 

nós estamos aqui para ouvir V. Exa., como eu ouvi, e o senhor vai me ouvir. Cada um 

trabalha no seu local de trabalho, e o local de trabalho do prefeito é lá. Ele teve a 

gentileza de vir aqui trazer a sua mensagem e pedir o apoio dos vereadores para ajudar a 

cidade a ultrapassar este momento grave pelo que está passando, assim como o Rio 

Grande do Sul e o País todo. Só para registrar isso: não precisa o prefeito ficar uma tarde 

aqui, basta que o secretário nos ouça e, certamente, ele nos ouve, eu ouvi atentamente 

também o Ver. Adeli aqui, é para isso que existe esta tribuna. Eu tenho certeza, Ver Adeli, 

que, depois de seu pronunciamento, vão ouvir o senhor também. 

A Prefeitura não pode ser só dos aliados, nem ter medo da oposição, tem que fazer a sua 

parte! O Executivo tem que fazer a sua parte, e nós, vereadores, temos que fazer a 

nossa: reclamar do que está errado, sugerir, fazer reivindicações. Ao Executivo cabe nos 

ouvir, uma das obrigações do Executivo é ouvir a todos nós, os 36 vereadores que estão 

aqui. Por isso, neste primeiro dia desta temporada, me fugiu o nome... Legislatura não, 

não é. Primeiro dia do ano legislativo, primeira sessão. Quero desejar a todos os colegas 

um bom trabalho e que, mesmo com as diferenças, as nossas diferenças – todos nós 

temos pontos de vista diferentes –, tenhamos, com a benção de Deus, muito respeito um 

pelo outro, pois certamente teremos muitas diferenças de pensamento. Jamais devemos 

ter indiferença com o colega, pois a pior ofensa que se pode ter, eu acho que é a 

indiferença, e eu quero tratar todo mundo como colega, sendo de oposição ou de 

situação, tendo respeito como todos tiveram comigo sempre. Eu posso dizer que eu não 

tenho problema, nunca tive problema com nenhum colega, independente a qual partido 

pertença.  
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Aos que estão hoje no primeiro dia do ano legislativo, que estão chegando, que serão 

parceiros fortes, uma boa-vinda; um bom retorno ao nosso ex-presidente Tessaro; no 

nome dele, a todos os que estão reassumindo hoje, para que tenhamos um ano legislativo 

muito proveitoso, para que a cidade de Porto Alegre ganhe com a nossa contribuição 

legislativa. Obrigado.  

(Não revisado pelo orador.) 

 


