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VEREADOR PROF. ALEX FRAGA (PSOL) – Comunicação de 

Líder: Boa tarde, senhoras e senhores, colegas municipários que 

acompanham os nossos trabalhos na tarde de hoje, público que nos 

assiste pela TV Câmara, vereadores e vereadoras; agradeço aos 

meus colegas de bancada, Ver. Roberto Robaina e Ver.ª Karen 

Santos, pela possibilidade de me manifestar em tempo de liderança 

do nosso partido, o PSOL. Eu tenho vários assuntos para falar no 

momento, mas vou começar a minha fala relatando um debate que 

tivemos ontem na Rádio Guaíba, programa Esfera Pública, no qual participaram eu, o Ver. 

Adeli Sell, o Ver. Cassio Trogildo e o Ver. Mauro Pinheiro. O Ver. Mauro Pinheiro tentando 

justificar o injustificável, que é esse projeto de lei que ataca o plano de carreira dos 

professores, dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, servidores do DMAE, de 

todos as autarquias, inclusive o plano de carreira e a perspectiva de futuro daqueles que 

trabalham nos serviços mais básicos e duros da nossa Cidade, que a gente 

carinhosamente e, de certa forma, valorosamente chama de “a peonada”, aquele que 

toma sol no lombo, aquele que devolve a água para a nossa população, quando ela falta, 

aquele que desobstrui as nossas redes de esgoto pluvial. São essas pessoas, e o Ver. 

Adeli mencionou anteriormente, que ganham ali R$ 960,00, menos do que o mínimo 

nacional, que terão também um ataque direto aos seus vencimentos. O Ver. Mauro 

Pinheiro disse que somente com essas mudanças é que o governo poderá aumentar o 

salário inicial das diferentes categorias, que ele mesmo admitiu que é baixo, o básico é 

baixo, muito baixo. O Ver. Mauro Pinheiro admitiu, líder do governo, que o salário básico 

inicial é baixo, e disse que o governo Marchezan tem a pretensão, a ideia de mandar um 

projeto para esta Casa Legislativa que dê mais justeza a essa percepção, que aumente 

os salários. Eu lamento. Se essa é a intenção de vereadores que apoiam essa iniciativa 

por conta de um discurso de que, no futuro, ele vai recompor o salário básico das 

categorias, desculpem o meu ceticismo, mas eu não acredito mais em unicórnios. A 

minha filha pequena – eu tenho quatro filhos – gosta muito de unicórnios, mas ela, que 

tem nove anos, já sabe que eles não existem. Talvez algumas crianças ainda nutram essa 

perspectiva de encontrar um cavalinho com um chifrinho na cabeça e uma cauda colorida, 

mas eu não consigo acreditar no prefeito, porque construções são feitas neste plenário, 

negociações são feitas neste plenário em nome do prefeito, e, quando ajustadas essas 

negociações e os projetos passam, são vetados do lado de lá. Por que é que eu, vereador 
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do PSOL, líder do meu partido e integrante do bloco de oposição, acreditaria num papo 

desses? Não acredito.  

O prefeito Nelson Marchezan Júnior encaminhou, em bloco, 16 projetos de lei ao mesmo 

tempo sobre diferentes assuntos: aplicativos, táxis, passagens, retirada de gratuidade, 

passe livre para deficiente, para idoso, tudo junto, 16! Por que não encaminhar todos os 

projetos que versam sobre as carreiras do funcionalismo ao mesmo tempo, se há uma 

real intenção de valorização via modificação e aumento de salário básico? Eu não 

acredito nisso e peço que os demais vereadores e vereadoras desta Casa não caiam no 

conto do vigário. Um grande abraço a todos.  

(Não revisado pelo orador.) 

 

 


