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VEREADORA MÔNICA LEAL (PP) – Tempo de Presidente: Eu 

penso que se faz necessário um esclarecimento. Enquanto eu 

presidia a sessão, eu estava focada em questões, atendendo, e não 

ouvi a fala do Ver. André Carús, que chegou ao meu conhecimento, 

agora na minha sala, sobre essa questão do projeto do teto dos 

fazendários, do prefeito. Inclusive pedi, Ver. Carús, as notas 

taquigráficas, porque se tem uma coisa que eu cuido muito, que eu 

prezo muito, é o cuidado com o outro; vou lê-las, depois, vou me 

aprofundar para entender o que o senhor quis dizer. Antes de ler, quero explicar aos 

senhores e às senhoras que se encontram neste plenário que eu sou uma pessoa que 

prezo muito meu papel de presidente, e, antes de presidente, de vereadora, e agora, mais 

do que nunca, cumpro este papel na íntegra. Se tem algo que rege, que norteia a minha 

caminhada pessoal e profissional é o cumprimento da lei, e o projeto do prefeito sobre o 

teto dos fazendários é de competência exclusiva da Mesa Diretora. O projeto tem 19 

assinaturas como forma de trazer ao plenário – isso é que foi feito –, mas a Mesa ainda 

não deliberou sobre o assunto. Apenas isso que está acontecendo. A intenção é tratar 

desse assunto, mas, na minha opinião, isso vai ocorrer somente após o recesso. Eu não 

sei o que disseram para os senhores e para as senhoras, se alguém tentou politicar, fazer 

alguma política diferente daquilo que eu estou dizendo, dizendo que seria votado hoje, 

que alguém não queria ou que está engavetado. Eu não sei e, confesso, nem tenho 

interesse em saber, mas eu preciso usar esta tribuna para dizer que este projeto é de 

competência da Mesa Diretora. A Mesa Diretora não conseguiu deliberar sobre o assunto, 

mas existem 19 assinaturas que mostram que as pessoas aprovam, que essas pessoas 

vão trazer para o plenário. Essa é a questão. Agora, eu peço que as senhoras e os 

senhores entendam que, neste momento, nenhum dos membros da Mesa Diretora se 

opôs, se posicionou a favor, contra ou sequer imaginou pegar o projeto e deixar de lado 

como forma de represália ou alguma coisa política. Não, não houve isso; é que realmente 

não houve deliberação sobre o assunto. Isso vai ocorrer, mas, pela minha visão política, 

pelo andamento das coisas, vejo que só será possível fazer isso após o recesso. 

Era apenas esta fala que eu gostaria de fazer para que os senhores e as senhoras 

entendessem que não existe a menor possibilidade de a Mesa Diretora ou de esta 

presidência engavetar um projeto. Muito obrigada. (Texto sem revisão final.) 


