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VEREADORA COMANDANTE NÁDIA (MDB) – Comunicação de 

Líder: Obrigada, Vereadora-Presidente Mônica Leal, colegas, quero 

agradecer ao nosso líder Ver. Idenir Cecchim pela disponibilidade de 

falar em liderança; primeiramente eu gostaria de dizer ao Ver. 

Comassetto que o MDB entrou no governo para ajudar na gestão da 

cidade. Fui escolhida pelos meus colegas vereadores para ser 

secretária de municipal de uma pasta que tem muita necessidade, 

que trabalha com desenvolvimento social e esporte, que trabalha com 

o Sine, com os direitos humanos, na questão das diversidades e muito mais. Fomos ali e 

fizemos a diferença, Ver. Idenir Cecchim; o MDB mostrou o quanto sabe trabalhar com as 

causas que mais são nobres para nós, que dizem respeito às pessoas de Porto Alegre. 

Então não venha o senhor aqui nos atacar por conta da falta de conhecimento que o 

senhor tem da capacidade das lideranças do nosso partido, principalmente desta que vos 

fala, porque foi uma secretária que fez, que faz e que vai continuar fazendo pela nossa 

Porto Alegre. 

Gostaria também de falar de uma caminhada que aconteceu na última semana aqui em 

Porto Alegre e que muito causou orgulho para esta vereadora, tenente-coronel da nossa 

Brigada Militar. Vimos brigadianos e bombeiros do Rio Grande do Sul caminhando 

uníssonos contra a reforma do pacote do governo estadual. Ali eu vi jovens, veteranos e 

cabelos brancos, que há muito tempo já estão aposentados, que gastaram seu dinheiro 

para vir das mais diversas partes do Rio Grande do Sul, Ver. Clàudio, com muita vontade 

de mostrar que segurança pública se faz efetivamente com homens e mulheres nas ruas. 

São esses homens e mulheres fardados, os nossos heróis, que garantem ao pequeno ou 

ao grande empresário que as suas lojas possam ser abertas com segurança; que 

garantem aos professores, aos alunos e a toda a comunidade escolar que se possam se 

dirigir às escolas com segurança; que garantem que postos de saúde sejam protegidos e 

que as pessoas que precisam de atendimento possam estar em segurança. São esses 

brigadianos que também garantem a democracia para aqueles que gostam de fazer 

baderna e para aqueles que gostam de trabalhar, assim como são os nossos cobradores. 

Tem gente que gosta da baderna! E nós vemos aqui trabalhadores, que são os senhores, 

escutando tranquilamente o que uma vereadora vem falar. São também esses 

brigadianos que garantem a segurança de vocês, e vocês sabem que a prioridade para 
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nós é a segurança pública. Presidente, por favor, é muita gritaria, as pessoas estão aqui 

descontroladas. 

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Senhoras e senhores, por favor, peço que deixem a 

vereadora terminar a sua manifestação na tribuna em silêncio, por favor. 

 

VEREADORA COMANDANTE NÁDIA (MDB): Obrigada, Presidente. A democracia 

existe para que as pessoas escutem, escutem todos os lados, escutem toda a pluralidade 

de intenções e de falas. A democracia, ultimamente, para essa gente que grita, é a que, 

quando não me convém, eu vou falar contra e vou gritar. Mas aqui é bem tranquilo, quem 

quiser a tribuna, para as próximas eleições, em 2020, está disponível. Coloquem-se à 

disposição e venham concorrer ao pleito e usar a tribuna. 

 

PRESIDENTE MÔNICA LEAL (PP): Por favor, senhoras e senhores, a Ver.ª Comandante 

Nádia está na tribuna, vamos ouvir a sua manifestação. 

 

VEREADORA COMANDANTE NÁDIA (MDB): Obrigada, Presidente. Uma caminhada, 

senhoras e senhores, repleta de segurança. E, quando eu olhava aqueles brigadianos e 

bombeiros à frente do Quartel General da Brigada Militar, que foram recebidos pelo 

comandante-geral, pelo subcomandante e pela chefe do Estado-Maior, coronel Cristine, 

eu via que aquele momento não precisava acontecer. Tantos e tantos brigadianos 

devotaram a sua vida, tantos e tantos brigadianos e bombeiros morreram pelo povo 

gaúcho. Com a caminhada, naquele momento, estavam mostrando efetivamente, Ver. Dr. 

Goulart, a importância da segurança para tantos segmentos, até para aqueles que não 

gostam. Nós podemos ver que, realmente, esse pacote dessa reforma do governo 

estadual não pode passar. Nós precisamos de um pacote que realmente traga todos os 

atores para a arena; ficar olhando da arquibancada é fácil. Tem vários poderes, tem 

vários setores que devem sim também dar a sua contribuição, porque não estão em 

Marte, estão aqui no Rio Grande do Sul. Por isso nós pedimos e estamos mostrando aqui 

toda a importância da Segurança Pública, e dizendo para o povo gaúcho: estejam com a 

Brigada Militar e os Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, para que o nosso Rio 

Grande seja cada vez mais forte. Muito obrigada. (Texto sem revisão final.) 


