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VEREADOR LUCIANO MARCANTÔNIO (PTB) – Comunicação de 

Líder, pelo governo: Boa tarde, colegas, é com imensa alegria que 

retorno a esta Casa. É meu terceiro mandato de vereador, tenho 

muito orgulho de ser vereador de Porto Alegre. Vocês sabem que 

esta Câmara, este Legislativo Municipal é uma referência, para todo o 

Brasil, de transparência, de pluralidade, de unidade em causas 

nobres. Então eu tenho muita honra de fazer parte desta Casa, junto 

com meus 35 colegas, na minha terceira oportunidade. Quero 

também saudar aqui os funcionários da Casa, servidores aos quais tivemos sempre uma 

relação muito transparente, positiva e construtiva. Quero também saudar e agradecer ao 

meu partido, o Partido Trabalhista Brasileiro, à minha bancada, ao nosso sempre Líder 

Cassio Trogildo, que é a nossa referência; ao Ver. Paulo Brum, ao Ver. Dr. Goulart. É 

uma honra trabalhar ao lado de vocês defendendo a bandeira do PTB que me respaldou, 

não só aqui, em 2017, como vice-líder do Governo, mas também agora nesse período em 

que desempenhei um trabalho com muita determinação na Secretaria de Mobilidade 

Urbana e Infraestrutura de Porto Alegre. Muito obrigado, partido, pela confiança, muito 

obrigado, vereadores, pela forma que vocês sempre foram meus parceiros, 

independentemente de visões diferentes, independentemente de conceitos diferentes, 

mas obrigado a todos aqui, que, mesmo naquele período de 2017, no qual tivemos 

embates fortes aqui, mas também pelo meu período na SMIN, onde todos foram meus 

parceiros. Atendi a todos, porque essa é a minha forma de ser, atender a todos 

vereadores da oposição, da situação, independentes, lá na Secretaria de Obras, onde eu 

pude continuar sendo esse parceiro que vocês todos sempre tiveram aqui desde 2009, 

quando eu assumi a primeira vez como vereador. 

 

 (Aparte antirregimental do Ver. João Bosco Vaz .)  

 

VEREADOR LUCIANO MARCANTÔNIO (PTB): Ver. Bosco, eu respeito muito, estás 

fazendo uma crítica construtiva ao Secretário Ramiro Rosário.  

Eu quero continuar aqui a minha fala, Ver. Bosco, colocando qual foi o foco e aqui nós 

vamos debater muito sobre o meu trabalho na Secretaria, nós vamos prestar contas da 

gestão. Quero também lembrar aqui que eu e o Moisés, não é Moisés? Em 2017, tivemos 

um enfrentamento forte em defesa do Governo, o Ver. Mauro Pinheiro acabou assumindo 
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esse papel importante e tenho certeza de que todas as atitudes aqui, do Mauro, do 

Moisés são para o bem da cidade. Podemos divergir na questão do conceito, mas é para 

o bem da cidade e eu faço parte desse processo. Agradecer também ao Prefeito 

Marchezan por ter me recebido de braços abertos na Secretaria, ter me convidado, ter me 

respaldado, fica aqui também uma mensagem de respeito ao Prefeito Marchezan.  

Nesse um minuto que me resta, eu quero registrar os três eixos que nós trabalhamos 

muito fortemente na secretaria que é o eixo da drenagem, das obras de mobilidade e da 

recuperação das vias. Esses temas de que eu tratei durante 14 meses, nessa secretaria 

tão importante que é a Secretaria de Obras, vou debater aqui com vocês nas outras 

oportunidades porque nós temos muito a conversar sobre isso. Vocês, vereadores, meus 

colegas, têm colaborado e temos muito a colaborar em relação a esses serviços 

importantes que o Município está realizando para recuperar as obras de mobilidade. 

Resgatar as obras de mobilidade foi uma grande missão onde atuei com muita ênfase e 

salvamos essas obras chamadas obras da Copa, que o prefeito Fortunati teve a 

competência de trazer na gestão passada, quando foi prefeito, e o prefeito Marchezan 

está tendo a responsabilidade e a competência de retomá-las. Passamos por entraves 

incríveis, burocráticos, financeiros, legais. Incríveis. Retomamos praticamente todas as 

obras de mobilidade. E aqui eu vou fazer questão, até para esclarecer para a sociedade, 

prestar contas para a sociedade, esclarecer para os colegas vereadores, prestar contas 

para os colegas vereadores do que foi feito para resgatarmos essas obras, muito obrigado 

pela calorosa recepção. Vamos em frente, rumo a uma Porto Alegre com 

desenvolvimento e justiça social. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.)  

 

 


