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VEREADOR IDENIR CECCHIM (MDB) – Comunicação de Líder: 

Sr. Presidente, Ver. Mendes Ribeiro, que preside esta sessão, Sras. 

Vereadoras e Sras. Vereadores, lamentando ainda a morte do pai do 

nosso colega Luciano Marcantônio. Não dá para calar quando se 

ouve a bancada do PT e o Ver. Alex do PSOL falarem e culparem 

milícias sem lembrá-los que o PT matou um por um de quem estava 

no caminho do Lula para ser presidente – mandou matar! Mandou 

matar o Celso Daniel. Vocês lembram do Sombra? Coleguinha da 

bancada do PT que cuidava do lixo - mandaram matar! Agora, eles vêm aqui querendo 

que se dê nome aos bois, todos nós queremos que se dê nome aos bois, mas o PT matou 

um a um que se cruzou no caminho do Lula. E o vereador vem aqui para defender essa 

gente, ou se fazer de bobo, que não sabe disso! Mas como? Ou essa turma não é a turma 

do José Dirceu, do Palocci, da Dilma, da Gleisi, de todos esses que estão presos? Com 

que moral vêm aqui cobrar alguma coisa que nós todos cobramos? Nós todos cobramos 

que apareça quem mandou Celso Daniel morrer, quem mandou matar o Toninho, prefeito 

de Campinas, todos que sabiam dos podres do PT antes do Lula chegar lá! Depois que 

ele chegou, nós sabemos o que aconteceu! Esses foram crimes premeditados. 

Premeditados! E começaram a desaparecer as testemunhas, de maneira trágica, por 

acidente – hoje já se sabe que não é bem acidente assim. Então, vir aqui culpar A ou B, 

Ver. Wambert, culpar: ah, porque o filho desse, o filho daquele... 

 

(Aparte antirregimental do Ver. João Bosco Vaz.) 

 

VEREADOR IDENIR CECCHIM (MDB): É, eu falei agora, quem matou o Toninho, do PT, 

quem matou o Celso Daniel, quem matou tantos outros que nós não sabemos, que 

poderiam ser testemunhos vivos dessa tragédia! E se tivessem descoberto isso antes, o 

Lula não teria sido Presidente, a Dilma não teria sido Presidente; o Temer também não 

teria sido. 

Então, só para nós não fazermos aqui o papel de otários, todo mundo tem o direito de 

omitir quando é acusado, quando é vítima. Agora, quando é testemunha, quando são os 

vereadores que aqui falaram, isso não, podem emitir opiniões; agora, falsidades, mentiras 

e inocências que não as têm, não pode. Expliquem quantas mortes aconteceram para que 

o Lula fosse Presidente, isso é que o PT deve falar. E até quero chamar o PSOL também, 
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Ver. Robaina, para que comece também a olhar para o PT, que não é nenhum anjinho, o 

PSOL saiu de dentro do PT, e isso nós aplaudimos, porque discordou. Só que também 

tem que gritar contra esses assassinatos que não foram explicados até hoje. Tem que 

explicar o assassinato da Ver.ª Marielle, parece que já estão explicando, por um bando de 

bandidos mesmo. Um bando de bandidos, cheio de armas. Esses não são cidadãos 

brasileiros, são bandidos brasileiros, eles tanto matam a Marielle quanto a ti ou a mim ou 

qualquer pessoa. Pagando, eles matam, são sicários. E esses nós temos que combater, 

todos nós, principalmente descobrir os mandantes. Temos que descobrir os mandantes e 

puni-los tanto igual os sicários que apertaram o gatilho. Obrigado. 

(Não revisado pelo orador.)   

 


