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VEREADOR IDENIR CECCHIM (MDB) – Comunicação de Líder: 

Sra. Presidente, Mônica Leal, minha queria Ana, querido Elson, 

querido Chico, o Pujol tem razão ao se emocionar. Histórias como a 

dele e a do Ênio são muitas que aconteceram no Barranco, 50 anos 

de sucesso não são por acaso. O Barranco, que hoje deve empregar 

quase cem pessoas, só é sucesso, porque tem alguém que dirige, 

guia, incentiva e puxa esses colaboradores. A Ana, o Elson, o 

Chiquinho são os responsáveis e são os verdadeiros homenageados; 

a empresa são vocês, o Barranco personificado em vocês. O exemplo de que o Barranco 

é querido, de que vocês são queridos na cidade é que todos os vereadores passaram 

pelos microfones e falaram sobre a empresa e sobre o que ela representa.  A 

Churrascaria Barranco se preocupou com aquilo que é da essência. Tem um detalhe que 

até escrevi aqui: o exemplo da preocupação com a qualidade é a parceria fechada há três 

anos com a Associação Brasileira de Angus e o Frigorífico Mercosul. O Barranco foi o 

primeiro estabelecimento em Porto Alegre a servir carne Angus certificada. Isso não é 

pouca coisa, o Barranco se preocupando com a qualidade; o Barranco, aos 50 anos, 

progredindo, caminhando junto, sem perder a sua essência, sem perder as suas 

características, sem perder aquilo que há de mais bonito, como já foi dito aqui: seus 

proprietários recebem os clientes como amigos, porque são amigos dos clientes.  

Nós temos nesta Casa uma referência fora do Rio Grande e fora do Brasil, nós nos 

exibimos com o Barranco, nós temos orgulho do Barranco. Nós dissemos a todos: “Quer 

comer um churrasco em Porto Alegre? Vá ao Barranco”! E as pessoas vão. Mais 

importante do que as pessoas irem, é que elas querem voltar sempre, esta é a marca 

dessa empresa fantástica, é uma família de Porto Alegre que nos recebe como a uma 

família. Acho que essa é a parte mais importante do que podemos falar sobre o Barranco, 

falar da amizade e dizer: a Câmara de Vereadores de Porto Alegre não podia escolher um 

exemplo melhor do que o Ver. Reginaldo Pujol, ele passou 50 anos por lá; ele passou 50 

anos com companhias diferentes, mas muitos, como ele, muitas confrarias, muitas 

reuniões políticas, muitas reuniões de empresas aconteceram no Barranco, muitos 

sucessos pessoais começaram lá pelo Barranco, por isso todos nós estamos aqui hoje, os 

vereadores de Porto Alegre. Ver. Mônica Leal, Presidente, há pouco tempo, um mês 

atrás, nós estávamos em 24 vereadores sentados numa mesa, e lá se disse: “Nós temos 
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que fazer uma festa para os 50 anos do Barranco!”  A Câmara de Vereadores está 

fazendo essa homenagem através do decano, do nosso querido Pujol, que subscreveu, 

por ser o exemplo de um frequentador assíduo, por ser um exemplo de vereador e porque 

o Barranco é um exemplo para todos nós, para ter empresa, para continuar em empresa e 

para quem faz 50 anos no mesmo endereço, mantendo as mesmas características, nós 

não poderíamos deixar de fazer esta homenagem. Parabéns aos três – ao Chico, ao 

Elson e à Ana – e a todos os funcionários do Barranco. Todos os funcionários do 

Barranco merecem esse abraço da cidade de Porto Alegre! Vocês são sucesso, merecem 

esse sucesso e continuarão sendo sucesso, porque vocês têm alma e coração. Muito 

obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 


