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VEREADOR AIRTO FERRONATO (PSB) – Comunicação de Líder: 

Caro Presidente Pujol, senhoras e senhores vereadores, senhoras e 

senhores, agradeço aí a possibilidade dessa conversa e vou ser 

rápido até em razão da necessidade de se avançar na nossa reunião 

de hoje. Como temos aqui na Câmara grande número de pessoas, 

homens e mulheres taxistas, eu vou ratificar, em meu nome e em 

nome do Ver. Paulinho Motorista, que não é momento, não é 

possível, nós não vamos apoiar nenhuma proposta que onere ainda 

mais a categoria dos taxistas; pelo contrário, o que eu vejo hoje, o que nós vemos hoje, 

Paulinho, é a necessidade de reduzir encargos do táxi, porque, só o taxista arcar com 

todos os encargos, nós não concordamos. (Palmas.)  

Vou falar um pouco, dando uma pequena continuidade rápida do que falou a Ver.ª Mônica 

Leal sobre as questões de crimes contra as mulheres. Aqui na Câmara tem um projeto 

que trata da criação do Dia de Conscientização e Prevenção ao Feminicídio no 

Calendário de Datas Comemorativas de Porto Alegre, exatamente para essa 

conscientização. E, lamentavelmente, aconteceu um fato em Viamão, que ganhou 

repercussão nacional, que foi o motorista de aplicativo que assediou uma adolescente de 

17 anos durante o seu percurso. E nós compreendemos, Ver.ª Mônica, que isso não é 

possível acontecer, independentemente da cor... porque eu achei ridícula uma das 

manifestações, que teria se atribuído a ele, que ela andaria com uma saia curta. E, na 

verdade, a forma de vestimenta, a cor, a crença não são motivos para se assediar mulher 

nenhuma. Eu tenho três filhas e jamais admitiria uma coisa dessas. Repetindo: que 

vergonha podre, agora, em Porto Alegre, em pleno 2021, termos ainda aqui que 

acompanhar, aqui na grande Porto Alegre, homens, pessoa humana, que se comportam 

desta maneira. Portanto aqui a nossa solidariedade à menina, à família, e o nosso repúdio 

a esse motorista que agiu dessa maneira. Um abraço a todos e obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 
 

 


