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VEREADORA CLÁUDIA ARAÚJO (PSD) – Comunicação de Líder: 

Presidente Mônica Leal, colegas vereadores e vereadoras, público 

em geral. Saúdo o Sr. Luciano Barros Zini. 

Prezados colegas, eu subo essa Tribuna para registrar o meu apoio 

aos servidores do Estado, que estão sendo atacados pelas reformas 

do funcionalismo. O governo do Estado tem a responsabilidade de 

dialogar com os servidores, amadurecer as propostas e criar meios 

para que os servidores sejam respeitados em suas atividades 

laborais. O pacote ataca os direitos de progredir na carreira pública e a aposentadoria de 

forma digna. Vale lembrar também que os servidores estão há 5 anos com salários 

parcelados e atrasados, sem reposição, e, todos os meses, muitos trabalhadores têm que 

pedir empréstimo para poder receberem o que é seu de direito pelo trabalho que fazem. 

A crise econômica não é culpa de ser público. Nosso Estado está vivo graças ao 

empenho dos professores dos bombeiros, dos policiais, dos especialistas em saúde, dos 

servidores cultura, da agricultura e demais. Governador, o pacote precisa ser melhor 

discutido. Existem muitas medidas que precisam ser tomadas antes de mexer no bolso de 

quem menos ganha, como as isenções fiscais concedidas a grandes empresas. Ao 

contrário do que está sendo veiculado na mídia, não são apenas os professores que 

serão prejudicados com o pacote, mas todos os servidores públicos do Estado, esses que 

carregam o Rio Grande do Sul, serão prejudicados com essa medida. Ainda, os 

aposentados que já ganham um pouco sofreram perdas que impactaram diretamente em 

sua vida e em sua saúde. 

Por isso declaro meu apoio ao funcionalismo público, reforçando o coro pela retirada do 

pacote em votação, na Assembleia Legislativa, prevista para a próxima terça-feira e por 

melhor discussão aos projetos de contenção dessa crise. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

  

 


