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VEREADOR AIRTO FERRONATO (PSB) – Comunicação de Líder: 

Sr. Presidente, Ver. Mendes Ribeiro; faço nossa saudação à 

Presidente Adriana, aos senhores e senhoras lá do Mercado que 

estão aqui conosco nesta tarde e aos jovens que da escola que vêm 

trazer um pleito aqui na Câmara. Falo em meu nome, Ferronato,  em 

nome do Ver. Paulinho Motorista e em nome do meu partido, o PSB, 

para saudar os 150 anos do Mercado Público. Nós estamos na vida 

pública, o que vem de longe, e muito antes de nós, o que vem de 

mais longe ainda, é a vida pública do Mercado Público para a cidade de Porto Alegre e, 

como falou o Ver. Valter Nagelstein, para o Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, desde 

1869, nós temos o nosso Mercado como uma expressão da cidade. Ele é algo que atende 

a Porto Alegre, à grande porto alegre, ao interior, atende ao morador, atende ao turista, 

que precisa estar aqui. Estou aqui para trazer a nossa saudação carinhosa ao Mercado, à 

cidade e a todos vocês permissionários e permissionárias que fazem a história do 

Mercado Público. Não é preciso falar sobre a importância do Mercado no contexto de 

Porto Alegre. Eu vou, rapidamente, dizer que sou presidente da Comissão de Finanças da 

Câmara Municipal de Porto Alegre e que nós vamos fazer, no dia 8, às 10 horas, uma 

reunião na Comissão de Finanças da Câmara, e vou convidar a todos e todas para 

estarem presentes. Essa nossa reunião foi uma demanda de uma entidade de povos de 

matriz africana. O que nos pediram foi um debate sobre a presença da economia dos 

povos de matriz africana na vida e na história do Mercado Público. Portanto, aqueles que 

puderem dar uma chegada aqui, no dia 8, às 10h da manhã, terça-feira, quando 

estaremos discutindo um tema diretamente relacionado ao Mercado.  

Para concluir, mais uma vez, cumprimento a todos, vida longa ao Mercado Público que 

para nós precisa ser público, em qualquer formatação que se dê, o Mercado é público, é 

de Porto Alegre e merece, sim, essa atenção toda especial de todos nós. Um abraço. 

Obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 


