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VEREADOR IDENIR CECCHIM (MDB) – Comunicação de Líder:
Sra. Presidente, Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores, vejo aqui os
vereadores, os homens principalmente, com um sorriso largo, porque
a maioria deles passou no shopping, Ver.ª Mônica Leal, nossa
Presidente, para comprar o presente para suas esposas, namoradas.
É bom ver os nossos colegas felizes aqui, porque vão chegar em
casa com rosas e presentes, homenageando as nossas queridas
esposas e namoradas.
Ver. Marcelo Sgarbossa, hoje eu quero me solidarizar com V. Exa. e dizer que não é só V.
Exa. que tem projetos e depois a Prefeitura aprova outros; eu também! Hoje de manhã,
fique feliz, por um lado, e fiquei preocupado, por outro: anunciou-se – eu não sei se foi
através de decreto, parece-me que sim – o orçamento participativo eletrônico no
município de Porto Alegre. Não é isso? É um projeto meu que, desde 2016, está em
tramitação para ser votado aqui. Ninguém da assessoria do prefeito – mandei isso, antes
de decidir vir à tribuna, para conhecimento do nosso Líder do Governo – disse: “Olha,
prefeito, tem um projeto de um vereador pronto para ser votado, com a mesma descrição,
tudo igualzinho”. Para fazer justiça, V. Exa. diz que tem um espião bom lá na EPTC;
alguém tem de ter um espião bom, aqui, na Câmara, pois não contam para o prefeito,
nem para o vice e nem para o líder do governo. Então, acontece isso às vezes.
Nesse dia dos namorados, eu vim para fazer justiça e dizer que, quando eu chamo de
chupim – ave que bota um ovo no ninho dos outros – é que colocaram um ovo num ninho
que eu tinha preparado, mas, quero dizer, estou feliz, porque foi implantado. Está tudo
certo. Estou recebendo até uns conselhos para manter o projeto, vamos analisar isso,
porque eu não quero competir com ninguém. Foi apenas uma boa ideia copiada.
Agora, Ver. Luciano Marcantônio, queria lhe cumprimentar pela sua volta à Câmara
Municipal de Vereadores e pelo esforço que V. Exa. fez lá na Secretaria de Obras, uma
secretaria pela qual o colega Cassio Trogildo passou também, foi meu colega de
secretariado no governo Fogaça, junto com o Maurício Dziedricki, nosso deputado federal,
com o Cassiá Carpes. É uma secretaria importante, e V. Exa. foi e cumpriu a sua missão.
Vejo que o senhor é um homem de partido, mas, acima de tudo, um homem da cidadania,
cumpriu a sua tarefa no governo Fortunati e cumpriu agora. Para nossa alegria, está no
nosso meio, aqui, com o seu mandato pleno. Espero que o senhor tenha muita felicidade
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junto conosco e na sua vida pessoal também. Digo isso para enaltecer aqueles homens
que se dedicam ao serviço público com muitas dificuldades. O serviço público está cada
vez mais difícil, principalmente quando se é gestor, quando se tem de determinar o que
fazer ou de se fazer a escolha de Sofia. São tantos os problemas que tem que se
escolher o que vai atender antes, mesmo com a irritação de outros, mesmo com o “deixa
para lá um pouquinho”. A gente sabe que cada um pensa que o seu problema é o maior.
E realmente é o maior, pois se temos uma cratera na frente do nosso portão de casa, ele
é o maior problema para nós, mas há vários problemas em outros lugares que também
precisam ser atendidos. Todos nós precisamos ter esse espírito público, precisamos
atender à população, é nosso dever fazer isso, e atender à população, muitas vezes, é
ensinar o caminho, e outras vezes dizer para não seguir naquele caminho, que é um
caminho mais torto. Muito obrigado.
(Texto sem revisão final.)
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