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VEREADOR IDENIR CECCHIM (MDB) – Comunicação de Líder: 

Sr. Presidente, sras. vereadoras, srs. vereadores, eu estava 

escutando os vereadores nesta tarde, agora ouvindo o Ver. Wambert, 

Ver. Valter Nagelstein, meu querido companheiro, vejo que V. Exa. 

tem bastante companhia para disputar a Prefeitura. O Ver. Wambert, 

agora, se lançou pré-candidato também; no fim de semana, 

acompanhando pelas redes sociais, o Ver. André Carús também 

colocou seu nome à disposição; já temos o ex-vice-prefeito, 

candidato, a Ver.ª Comandante Nádia também pode ser candidata. Com exceção de mim, 

que não serei candidato a prefeito, vou continuar na companhia dos vereadores que aqui 

permanecerem, se eu tiver sorte de me reeleger, se o povo me reconduzir até aqui. O 

Ver. Camozzato também é pré-candidato a prefeito. Ver. Tessaro, nós estamos ficando 

em pouca gente aqui na Câmara de Vereadores. O Ver. Ricardo Gomes também é pré-

candidato. Ver. Adeli, V. Exa. também está nessa lista de pré-candidatos? Então, nós 

temos aqui muitos e bons candidatos. Eu vinha ouvindo uma parte do discurso do Ver. 

Robaina, eu fico preocupado – não sei por que, eu não tenho que me preocupar com os 

outros partidos – quando eu vejo o PSOL esquecer da morte da Marielle, esquecer da 

renúncia do deputado João Wyllys e se preocupar com o Lula livre. É engraçado isso, não 

é, Ver. Carús? O PSOL se preocupando mais com o Lula livre do que com os seus. Isso 

não é problema meu, é verdade, mas é apenas um registro, tem que registrar isso. Eu 

não sei por que acontece tanto...No meu partido temos muitos problemas, e o partido do 

Ver. Robaina se preocupa bastante com o MDB, cada vez que ele vem à tribuna, lembra. 

E faz bem em lembrar dos nossos parceiros ruins, mas nós temos que olhar para dentro 

de casa; cada um também precisa olhar para dentro de casa. Não é só olhando a 

vizinhança pela janela. Quando se fecha a janela e se vira para dentro de casa, muitas 

vezes a casa desandou e nós temos vários partidos aqui com essa situação. Nós temos 

que fazer aqui uma mea culpa muito forte sob pena de que, daqui a pouco, usar estilingue 

para atirar pedra na vidraça dos outros. É uma segunda-feira com muitas notícias, umas 

requentadas, outras já esperadas, eu não tenho nada que defender o juiz Sergio Moro, 

não tenho nada que defender a Lava Jato, mas o cidadão que fez esse grampo e 

cometeu esse crime também, casualmente, é ligado a um deputado do PSOL. E nós 

temos que ver, um crime não pode acobertar outro. Daqui a pouquinho nós vamos chegar 
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a vários amiguinhos com vários crimes cometidos. Acho que é bom ficarmos atentos e 

acompanharmos isso. Daqui a pouco, vários amiguinhos vão estar respondendo por 

vários crimes acontecidos neste País. Era isso o que eu queria fazer, essa pequena 

reflexão, nesta segunda-feira de início dos trabalhos da Câmara de Vereadores. 

Obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 


