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VEREADOR IDENIR CECCHIM (MDB) – Comunicação de Líder: 

Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, senhoras e 

senhores do Colégio Israelita, pais dos vereadores que vão nos 

substituir aqui por alguns momentos; acho que todo pai e todo avô 

que vieram prestigiar as suas crianças, os seus filhos, nesta 

solenidade, merecem o nosso aplauso e merecem que os filhos, 

vereadores que assumirão hoje, tenham, nessa experiência, uma 

experiência de vida. Nós, vereadores de Porto Alegre, que temos a 

incumbência de legislar e fiscalizar as coisas da Cidade, neste ano tivemos importantes 

projetos aqui, alguns deles muito controversos: de um lado, os funcionários públicos 

defendendo aquilo que achavam de direito; de outro lado, os vereadores, que têm que 

tomar uma posição para que a nossa Cidade não sucumba só com o pagamento de 

servidores. Nós temos que pagar bem os servidores, mas a Cidade precisa de muito mais 

coisas, coisas que parecem simples no dia a dia, como a desobstrução dos bueiros, a 

operação tapa-buracos, água que falta na Lomba do Pinheiro, enfim, problemas que todos 

os dias a população enfrenta. Todos os dias a população, independente da condição 

social ou independente do bairro aonde mora, merece uma atenção da Prefeitura e da 

Câmara de Vereadores como um todo. A Cidade não pertence a um prefeito ou aos 36 

vereadores, a Cidade pertence a todos que nela vivem, e todos devem ter um tratamento 

justo, um tratamento igual quando tiver um problema. Muitas vezes um problema é 

pequeno para nós, mas para quem precisa da água na torneira é uma solução urgente, 

necessária e importante. Sinceramente, eu espero que os nossos vereadores mirins, os 

jovens que vão assumir aqui, possam ter esse discernimento de termos a Cidade como 

um todo. A Câmara de Vereadores representa a totalidade da população de Porto Alegre 

– aqui estão muitos partidos, mas todos são porto-alegrenses, todos querem tornar Porto 

Alegre uma cidade melhor. Eu acredito muito nessas crianças que terão essa experiência, 

daqui a pouco, de assumir como vereadores.  

Eu quero cumprimentar o Colégio Israelita por essa iniciativa. Os alunos que aqui 

assumirem terão essa experiência que nós vivemos durante os quatro anos que aqui 

estamos na condição de vereadores, representantes da população de Porto Alegre. 

Sucesso para os filhos, sucesso para os pais, um abraço carinhoso a cada vovô que aí 

está. Que tenhamos uma solenidade muito bonita – sempre é quando temos as crianças 
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aqui na Câmara de Vereadores. Parabéns a todos que aqui receberem o seu certificado 

de vereador. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 

 

 


