
 
SEÇÃO DE TAQUIGRAFIA 

071ª SESSÃO ORDINÁRIA 12AGO2019 

 

pág. 1 

 

VEREADOR AIRTO FERRONATO (PSB) – Comunicação de Líder: 

(Saúda os componentes da Mesa e demais presentes.) Trazer um 

abraço aos nossos visitantes na tarde de hoje, especialmente os 

nossos estudantes, e dizer que aqui agora se comemora o Dia do 

Estudante. Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o 

Ver. Adeli Sell, que propôs a homenagem. Cumprimentos e 

parabéns. Sou professor e venho de longe, muito longe, e nós 

acompanhamos, lembro-me bastante bem, de quando, há algumas 

décadas, se falava tanto do produto asiático, tudo o que se dizia que não era bom era 

produto chinês, coreano nem se fala. Num determinado momento, começou a se falar de 

que tudo que não é bom é produto do Paraguai. Se nós olharmos e analisarmos hoje 

como se produzem produtos no mundo, vamos ver que os produtos asiáticos hoje quase 

que dominam o comércio mundial, e o produto chinês, que era tão menosprezado lá atrás, 

hoje é uma marca que todo mundo consome, e o Paraguai também está despontando por 

aí.  E nós, no Brasil, todos sabemos a dificuldade que estamos vivenciando. Por que 

aqueles países se tornaram os tigres asiáticos? Porque investiram substancialmente na 

educação, e eles precisam servir de modelo para o nosso País, que, por incrível que 

pareça, ainda na semana passada, cortou R$ 300 milhões de recursos da educação. Nós 

temos o chamado contingenciamento de gastos, que é uma redução do tamanho do gasto 

público. Quando se contingenciam gastos neste País, com certeza, se retiram recursos da 

educação. Portanto, a comemoração de falar em educação é falar no desenvolvimento, 

no futuro do nosso País, de qualquer país.  

Por isto que estamos aqui para trazer a nossa saudação a todos e para dizer que, mais 

uma vez repetindo, com a experiência que eu tenho como professor, só temos um 

caminho para o desenvolvimento social e econômico - através de incentivo de 

investimentos em gastos na educação. E vocês, jovens, que já são o presente e que 

também serão o futuro deste País, esta luta é uma luta de vocês, mas também é nossa. 

Obrigado, um abraço a todos e parabéns a vocês. Obrigado. (Palmas.) 

(Texto sem revisão final.) 

 

 


