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VEREADOR MENDES RIBEIRO (MDB) – Comunicação de Líder: 

Boa tarde, Presidente Mônica Leal; colegas vereadores, público que 

nos acompanha nas galerias e pela TVCâmara. Quero agradecer ao 

meu líder, Idenir Cecchim, à minha bancada, MDB, por conceder 

esse tempo de liderança e falar um pouquinho sobre o evento que 

aconteceu, ontem, em Porto Alegre, durante o dia inteiro, em que tive 

o prazer e o privilégio de prestigiar e poder contribuir um pouquinho 

com esse evento. É um evento que, quando a gente chega, vê 

acontecer e se emociona porque a gente dá a oportunidade àquelas pessoas que não a 

tem. Ontem, aconteceu em Porto Alegre, na It’s Esportes e Eventos, que é um parque 

esportivo, e aqui lastimo que Porto Alegre não tenha um ginásio para proporcionar um 

vento como esse. Aconteceu a Copa Solidária de Jiu-Jítsu, incentivada pela secretaria do 

Estado do Rio Grande do Sul. Quero aqui cumprimentar e parabenizar o secretário João 

Derly por acreditar neste evento - a Copa Solidária de Jiu-Jítsu. O evento, como vocês 

podem ver as fotos, recebeu mais de 268 crianças pertencentes a diversos projetos 

sociais atuantes no Estado no âmbito desta modalidade esportiva que é o jiu-jítsu.  

 

(Procede-se à apresentação de imagens.) 

 

VEREADOR MENDES RIBEIRO (MDB): O público seguiu esta corrente do bem e, para 

acessar esse evento, doou 1 kg de alimento não perecível, que também foi destinado a 

uma entidade beneficente aqui de Porto Alegre, da Bom Jesus. O evento proporcionou 

uma estrutura de qualidade no esporte a centenas de crianças. Então, é um evento que 

gratifica a gente; eu, que tenho um projeto de lei junto como o nosso suplente de vereador 

Guilherme Paradeda, que cria o programa de artes marciais nas escolas municipais. E, 

quando a gente vê um evento como esse, tchê! – cada vez mais, a gente fica orgulhoso 

do nosso trabalho. Porque a gente sabe que está proporcionando uma alternativa para 

esses jovens, disciplina, a descobrir os talentos nos nossos jovens e que, em vez de estar 

na rua, usando drogas, de estar na violência, estão no caminho do bem, no caminho do 

esporte. E o esporte faz mágica, transforma vidas. E, quando a gente vê os pais desses 

jovens, olhando, vendo os filhos lutarem, tendo orgulho dos filhos, a gente sabe que é 

uma grande oportunidade de aproximar os jovens dos pais e mostrar que também podem 
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ter uma família sólida e de sucesso. Então, eu queria cumprimentar os envolvidos nesse 

evento, Fernando Paradeda e Guilherme Paradeda, a equipe toda, mais de 60 pessoas 

trabalhando em prol desse evento importante, beneficente e que também gera emprego e 

renda na cidade de Porto Alegre. Cumprimento os organizadores do evento, mais uma 

vez, o secretário João Derly, do esporte, por incentivar, apoiar, e que a gente possa ter 

mais eventos como esse em Porto Alegre, dando oportunidade a tantos jovens que 

também merecem o direito de praticar esporte e sonhar, um dia, em serem verdadeiros 

campeões. Muito obrigado, obrigado, Cecchim, mais uma vez, pela oportunidade de usar 

o tempo de liderança, e uma boa tarde de trabalho a todos. 

(Texto sem revisão final.) 

  


