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VEREADOR AIRTO FERRONATO (PSB) – Comunicação de Líder: 

Minha cara Presidente Mônica. estimados amigos: ex-governador e 

ex-prefeito de Porto Alegre, Olívio Dutra, bom revê-lo; ex-prefeito 

Raul Pont; amigo João Motta, tivemos a honra de termos sido 

secretários juntos; amiga Margarete, que também tivemos belas 

parcerias; amigo Jakubaszko, nosso conselheiro; e o Jorge, 

conselheiro do Orçamento Participativo de Porto Alegre; Srs. 

Vereadores e Sras. Vereadoras; senhoras e senhores; são 30 anos 

de Orçamento Participativo e 30 anos que estou aqui na Câmara. Lá em 1989, por 

iniciativa do, então, prefeito Olívio Dutra, começamos aqui, na Câmara, a discussão do 

OP. E eu fui o primeiro vereador de oposição, na época, que defendeu, publica e 

claramente, o Orçamento Participativo, até por conhecimento de causa, pois a minha 

especialidade é finanças e orçamento. Porto Alegre teve uma expressão bastante 

aumentada, em nível internacional, graças a essa intensa participação popular. Por isso 

estou aqui, primeiro, para trazer um abraço aos nossos sempre prefeitos Raul Pont e 

Olívio Dutra, aos nossos sempre secretários, João Motta e Margarete, pois, também, 

fomos vereadores juntos, e ao nosso Orçamento Participativo, que é uma marca da 

cidade de Porto Alegre.  

Apenas para constar, lá em 1989, o reboliço era grande, por quê? Porque, de um lado, os 

vereadores diziam que o poder de legislar sobre orçamento era da Câmara e dos 

vereadores, e só. Lembro-me de que eles diziam assim: querem tratar de orçamento, 

elejam-se. E eu dizia, não, é a população tratando das coisas de Porto Alegre. Por um 

lado, existia uma briga interessante dos vereadores contra o OP, que diziam que tiravam 

poderes, e, por outro lado, meu caro João Motta, tinha uma briga bastante grande do OP 

contra os vereadores. Qualquer metida de bico dos vereadores no processo do OP era 

uma gritaria sem fim. E todos nós que estamos aqui, desde aquelas épocas, sabemos 

bem. As coisas avançaram para o bem, para melhor, só que, lamentavelmente, as coisas, 

em termos de participação popular, estão piores, e isso é uma perda, e tenho dito isso, 

para a Cidade, porque Porto Alegre tem, sim, na expressão do seu cidadão, uma voz que 

opina, sugere e vota coisas para a cidade de Porto Alegre.  

Portanto, fazendo essa minha pequena apresentação, quero dizer da importância da 

satisfação que tive de ter sido vereador juntamente com nosso ex-prefeito Olívio Dutra. 
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Assumimos juntos, no mesmo dia, e para mim, foi motivo de satisfação, assim como, 

estando na oposição, apoiar todas as iniciativas do governo do Município de Porto Alegre. 

Fiz isso, e tenho absoluta certeza e consciência de que acertei, porque acertamos nós, e 

acertou a cidade de Porto Alegre. Estamos aí para trazer um abraço a todos, 

cumprimentar os nossos conselheiros atuais, para levar para frente essa mensagem do 

orçamento, cumprimentar nosso secretário, a Presidente Mônica, nosso sempre 

governador e prefeito, Olívio Dutra, o Raul Pont, e trazer um abraço a vocês que estão 

conosco nesta tarde. Parabéns e obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 


