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VEREADOR AIRTO FERRONATO (PSB) – Comunicação de Líder: 

Caro Presidente, nosso amigo, Ver. Alvoni Medina; professor Flávio 

Müller, nosso Diretor da Escola Liberato Salzano; amiga Heloísa 

Alves, Vice-Diretora; alunas que representam o Liberato e que estão 

aqui conosco, as alunas Katthelen e a Larissa e o aluno Patrick. 

Gostaria de trazer um abraço a todos vocês que estão conosco nesta 

tarde, especialmente ao pessoal da Escola Liberato Salzano Vieira 

da Cunha.  

Eu estive presente na reunião que aconteceu no CTG, na semana passada.  Eu sou 

professor, há 45 que leciono, e quero dizer que nós, como aluno que, antes de ser 

professor, fomos, não nos deixamos manipular por ninguém. Nós temos a nossa 

consciência, desde a mais tenra idade, e sabemos o que queremos. Nós sabemos, como 

Vereador, há quase 30 anos, o que Porto Alegre precisa, o que o País precisa. Sem 

educação, o mundo vira um caos; e já virou em quase todos os países do mundo. Só se 

desenvolveram aqueles países que têm uma sólida aplicação e atenção na educação. 

Porto Alegre tem, sim, a incumbência do ensino fundamental, mas quis a história que 

Porto Alegre tivesse, faz 65 anos, o Liberato Salzano, que tem um dos melhores cursos 

técnicos e médios de Porto Alegre, reconhecido e valorizadíssimo. Porto Alegre conhece 

o Liberato, e nós estivemos lá, como falei, na reunião, no CTG, onde tínhamos 

vereadores de praticamente todos os partidos. Falo aqui em nome do meu partido, o PSB, 

em meu nome e em nome do Ver. Paulinho Motorista: somos contra o fechamento do 

ensino de médio e segundo graus da Liberato. (Palmas.) Ora, se Porto Alegre fecha a 

Liberato Salzano, onde vão fazer técnico de segundo grau os alunos jovens do bairro 

Sarandi e da Zona Norte? No centro? Onde? Precisamos escolas gabaritadas próximas 

dos alunos, e temos em Porto Alegre, duas, de Porto Alegre. Vamos fechar? Tenho 

certeza de que a Câmara, através de todos os partidos, está irmanada à escola Liberato 

Salzano, direção, funcionários, professores, e muito essencialmente, aos alunos. Nós 

precisamos apostar no futuro do nosso País e da nossa cidade, e não haverá futuro com 

o fechamento da escola.... (Som cortado automaticamente por limitação de tempo.) 

(Presidente concede tempo para o término do pronunciamento.) ...Sem a escola Liberato 

Salzano Porto Alegre perderá muito, todos sabemos disso. Estamos aqui pedindo, como 

já outros pediram, que se revogue, que se modifique essa decisão, e que se faça da 
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Liberato aquela continuação que é positiva para a cidade de Porto Alegre. Um abraço e 

obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 


