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VEREADOR AIRTO FERRONATO (PSB) – Comunicação de Líder: 

Minha cara Presidente, Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores, 

senhoras e senhores; eu estava me reservando para falar amanhã, 

quando se discutirá o projeto. Agora ouvi o ilustre Ver. Ricardo 

Gomes, ontem ouvia o Ver. Comissário Rafão, nosso vereador, que 

esbravejava aqui dizendo que a culpa do mundo moderno, de todos 

os problemas, é do socialismo. Se a iniciativa privada construiu – e 

respeito todos – um sistema que levou a baixíssimos salários no setor 

privado – e tem razão o Ver. Ricardo Gomes –, é obra de um capitalismo falido. Falido! 

Para mim, não serve o socialismo radical de esquerda, que leva, sim, aos seus 

problemas, mas esse capitalismo não é o capitalismo do meu sonho e não é o capitalismo 

do sonho da esmagadora maioria do trabalhador brasileiro. A primeira observação. Nem 

tanto para um lado, nem tanto para outro, porque temos nossas mazelas em ambos os 

lados. 

Por outro lado, aqui a discussão é o projeto, a proposta do governo. O Bolsonaro, lá em 

Brasília, apresentou uma emenda à Constituição com uma proposta de reforma da 

previdência, e os seu deputados do PSL já estão dizendo que, nessa proposta, não 

votarão. Eles pretendem, inclusive, sair do partido, e o problema é deles. Se lá existem 

negociações, aqui tem que existir também, meus ilustres vereadores da base.  

Por outro lado, eu me canso de dizer que, nos meus 45 anos de serviço público, se ouve, 

todos os dias, que o pagador de impostos é quem paga o pato. Somos nós os pagadores 

de impostos. Paga a iniciativa privada, quando compra um quilo de feijão, e, também, 

paga o setor público, o serviço público. É a mesma coisa, ou nós não pagamos? Portanto, 

essa conversa de que nós estamos maltratando o contribuinte brasileiro é uma conversa 

que rende retorno político, mas não é a realidade. Eu vou repetir o que eu tenho dito aqui, 

acompanhando o que está acontecendo neste momento no País. Vamos negociar! Vamos 

ver as emendas, uma a uma, e compreender que o projeto, da forma em que está, 

penaliza uma carreira só, a carreira do servidor público do município de Porto Alegre. É 

preciso, no mínimo, uma transição que seja razoável. Vamos discutir o projeto – e disse 

que falaríamos amanhã –, mas não podemos esquecer das emendas que foram 

construídas por diversas mãos. Vamos discutir esse projeto e compreender que nós 

estamos, enquanto servidores públicos, no mesmo barco da iniciativa privada. Não é o 
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setor público com seus salários o problema de Porto Alegre. Repito, o servidor de Porto 

Alegre é a solução dos problemas de Porto Alegre. Obrigado e um abraço. 

(Não revisado pelo orador.) 

 

 

 

 

 


