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VEREADOR MAURO ZACHER (PDT) – Comunicação de Líder: 

(Saúda os componentes da Mesa e demais presentes.) Olha, meus 

amigos, tempos difíceis esses, embora haja, legitimamente, a eleição 

de um novo governo, que coloca no centro do seu governo, Ver. 

Adeli, como manda a equipe econômica e que se diz, ao longo da 

sua trajetória, um liberal, que eu vejo que tem mexido com cabeças, 

engajado pessoas no novo modelo econômico para o País. Aí eu 

percebo a confusão que isso faz para alguns que se dizem liberais, 

que usam esta tribuna, muitas vezes, para fazer defesas em relação ao estado mínimo, 

para fazer críticas à eficiência do Estado, mas não conseguem ter clareza perante a teoria 

que eles defendem. Se o Ver. Valter conhecesse de fato a teoria liberal, estaria aqui 

dizendo que o que move para os liberais é o aumento da produtividade. E esse aumento 

da produtividade, evidentemente, vem pelo aumento da produtividade da classe 

trabalhadora. De fato nós estamos distantes de outros países que conseguem ter uma 

classe trabalhadora com maior produtividade, com avanço tecnológico, com infraestrutura 

e com inovação, aqui muito bem dita pelo vereador que me antecedeu. O fato, vereador, é 

que uma das questões fundamentais para que o nosso País não tenha alcançado a 

produtividade tão levantada por aqueles liberais que vêm à tribuna para defender o seu 

projeto é a baixa escolaridade, é o baixo investimento em educação do nosso País. Se 

fôssemos comparar o investimento em educação per capita, se fôssemos comparar 

investimento em educação do nosso país com esses países que levantaram a 

produtividade ou que são  liberais, veríamos que estamos muito aquém. O que quero 

dizer aos senhores é que não há aumento de produtividade se não tivermos um forte 

investimento em educação, Pedro, coisa que jamais este País fez. Se temos uma dívida 

com a Nação brasileira, é com investimento em educação. Quando vejo os liberais 

atacando os salários de professores, dizendo que educação não é prioridade, eu volto ao 

século IX e digo que esses não são os liberais que estão nos livros, voltamos ao velho 

século IX, das guerras de classe, é a isso que voltamos, porque os que estão aí são 

aqueles que querem pagar pouco, aqueles que não entendem que a educação, que a 

igualdade, que o enfrentamento ás desigualdades que o nosso País tanto precisa significa 

investimento forte em educação.  
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Quero aqui paranenizá-los por estarem aqui no dia de hoje, que fortaleçam os seus 

movimentos, vocês podem ter certeza de que terão o nosso apoio para que possamos 

garantir e enfrentar esse ministro que está aí com o respaldo dos liberais tirando dinheiro 

da universidade, tirando recursos da educação básica, tão necessária para o nosso País. 

Pedro, que tu possas aqui fazer a tua campanha, que tenhas no PDT todo apoio 

necessário para que façamos dos nossos mandatos uma luta permanente em favor da 

educação.  

(Texto sem revisão final.)  

 


