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VEREADOR IDENIR CECCHIM (MDB) – Comunicação de Líder: 

Presidente Paulo Brum, que está conduzindo esta primeira sessão da 

volta do recesso, Ver. Cassiá Carpes, escutei atentamente seu 

discurso e fiz um paralelo com o discurso do vereador nosso “Jesus 

Cristo”, que antes falou um pouquinho, o Ver. Oliboni.  E me deixou 

feliz ver o vereador do PT querendo falar assuntos da cidade. Eu 

pensei: “Por que será que o PT sempre quis a discussão nacional?” 

Vocês lembram? A cada eleição, até eleição de síndico, se tivesse 

um PT na sala, ele iria querer discutir a situação nacional, sempre a situação nacional.  E 

eu fiquei pensando: “Por que será que mudou?” Olhem, ele tem razão, o Ver. Oliboni tem 

toda razão. Como é que ele vai discutir a situação nacional, se eles afundaram o País 

nesses 16 anos que ficaram no governo, inclusive alguns anos junto com o MDB, com o 

Michel Temer, junto com PP, seu partido, Ver. Cassiá, junto com todos os partidos. Aqui 

não tem santinho. A grande maioria dos partidos jogou junto com PT; muitos de todos os 

partidos se locupletaram com as benesses do poder ou das mazelas do poder, da 

roubalheira. Como é que um vereador do PT vai chegar aqui discutir a situação nacional? 

Poderia discutir a situação estadual, Ver. Cassiá. Poderia discutir a situação estadual, que 

aliás todo o PT ajudou a eleger o novo Governador que está aí. O PT todo votou para ele! 

O que que ele vai dizer para os eleitores que votaram no novo Governador?  Que o antigo 

governador, o Sartori, pagava até o 13º, 14º dia do mês pagava todos os salários, e agora 

passou para o dia 14 do outro mês. Então do PT não tinha o que discutir sobre a situação 

estadual. Agora, a situação do Município é para todos nós discutirmos, sim! Nós somos, 

na realidade, fiscais do síndico, ou colaboradores do síndico, ou vigias, ou alguém que 

fica cuidando da situação da cidade, passando por buracos, passando por falta disso, por 

falta daquilo – isso é a nossa obrigação. Os 36 vereadores que aqui estão, todos, querem 

uma cidade melhor! E nós queremos ter uma cidade melhor, queremos ter muito diálogo, 

muitas ações para termos uma cidade onde a população goste de viver. Há algumas 

coisas que aconteceram que, se dependessem do PT, não aconteceriam nunca, um 

exemplo disso é a orla. A orla do Guaíba, para onde a cidade sempre ficou de costas, 

começou com o Prefeito Fortunati peitando esses “ecochatos”, contratando o Jaime 

Lerner, que aliás vai receber uma homenagem aqui na Câmara, e hoje temos a orla que 

reúne de 40 mil a 50 mil pessoas por final de semana. É um dos locais, junto com o 
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Mercado Público, mais democráticos da cidade. Todo mundo pode conviver e desfrutar 

das belezas e das coisas que a cidade tem. Então, é isso que nós devemos valorizar, 

aquilo que nós temos de mais belo, primeiro é a nossa população, segundo as coisas que 

Deus nos deu, a orla é uma delas, a orla do Guaíba é uma dessas coisas maravilhosas 

que a cidade ganhou de Deus para que seja desfrutada pelas pessoas, pela população de 

Porto Alegre. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 


