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VEREADOR IDENIR CECCHIM (MDB) – Comunicação de Líder:  

Sr. Presidente, Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores, boa tarde. Vejo 

que aqui na plateia tem bastante gente com a minha idade, sessenta 

e poucos anos, então eu acho que nós não podemos descuidar da 

nossa pressão, não podemos descuidar da hora do remédio e, 

principalmente, não podemos descuidar, na nossa idade, do respeito 

um com o outro. Então, eu imagino que nós vamos poder conversar 

aqui sem nenhum problema. 

Eu queria falar, aqui, nesta segunda-feira, sobre a convenção do MDB que aconteceu no 

fim de semana, no auditório da Aiamu. Uma convenção com a participação de todo o 

interior do Estado e com um compromisso do partido de não seguir a radicalização, nem 

de esquerda  nem de direita. Nós temos que estar na estrada, onde se anda: não se anda 

nem na valeta esquerda nem na valeta direita. Anda-se pelo centro da estrada. E o MDB 

fez esse compromisso nunca convenção importante, quando foi reconduzido o deputado 

Alceu Moreira como presidente. Nós fizemos e trabalhamos todos esses anos pela 

democracia, e não seria agora, quando o próprio partido, em nível nacional, levou um 

baque, merecido, porque estava junto com o PT e afundou o Brasil, uma parte do MDB 

afundou o Brasil junto com o PT, então, tem que fazer um mea culpa e nós fizemos isso, 

com muita responsabilidade.  

Eu vejo aqui os queridos colegas, os vereadores Roberto Robaina, Prof. Alex Fraga e 

Karen Santos, e eu, ontem, assistindo à televisão, vi o Boulos, que foi candidato a 

Presidente, vi que ele não tem nada que ver com os meus colegas da Câmara, porque ele 

quer que o PSOL seja um puxadinho do Lula, e eu acho que o PSOL daqui de Porto 

Alegre não tem nada que ver com isso, não é puxadinho do Lula. E o Boulos é puxadinho 

do Lula e tenta arrastar o partido para lá! Uma coisa impressionante isso. Eu não tenho 

nada que me meter no partido dos outros, mas apenas quis fazer essa consideração.  

Também, Ver. Robaina, gostei muito de saber que V. Exa. entende muito do Central Park. 

É verdade, a iniciativa privada mantém o Central Park. Além das concessões, a iniciativa 

privada aporta recursos lá, bastante. Queria cumprimentá-lo pela sua coerência de chegar 

e contar como é que é lá. Porto Alegre não vai conseguir fazer isso, porque não tem os 

vínculos que existem em Nova Iorque, morando ao redor. Mas nós temos que nos 

preocupar, justamente, com aqueles que têm as praças lá na minha região, no Itu-Sabará, 
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no Rubem Berta, no Sarandi, praças abandonadas, e não é de agora. Isso faz 20 anos 

que continua assim, porque a Prefeitura não tem condições de manter essas praças, de 

dar condições para que as praças sirvam à população... 

 

(Manifestações das galerias.) 

 

VEREADOR IDENIR CECCHIM (MDB): Eu não sei, o Ver. Conceição perguntou e eu não 

sei a que grupo pertence. Não precisa nem dizer, não precisa nem descobrir a que grupo 

pertence, nós temos que saber quem é a favor da Cidade, quem é a favor de um partido 

ou quem é a favor de uma deputada ou de um vereador. Tem de ser a favor da Cidade. 

Eu não quero um voto de vocês que estão aí e proíbo de falarem bem de mim. Nenhum 

voto de vocês, por isso não adianta gritar, não adianta esbravejar, não adianta serem mal-

educados, eu não me assusto, voto de acordo com a minha consciência e de acordo com 

a população de Porto Alegre, e não, de acordo com meia dúzia de gatos pingados. 

Obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 


