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VEREADOR MAURO PINHEIRO (REDE) – Comunicação de Líder: 

Presidente Mônica, demais vereadores, vereadoras. Em primeiro 

lugar, Ver. Ricardo Gomes, em nenhum momento disse que Vossa 

Excelência é um mau vereador, quanto também sei que és um 

excelente advogado e um grande orador. Em nenhum momento quis 

lhe dizer que o senhor deixa de cumprir com suas responsabilidades 

ou que és um mau vereador. Mas, é muito mais bonito Vossa 

Excelência admitir que é contrário a um projeto e que vai usar tudo 

que for possível, dentro do Regimento, para impedir que o projeto avance e que perca sua 

expressão de votação por causa da noventena que tem que ser. O senhor é contrário ao 

projeto. É legítimo o senhor não querer que o projeto saia da Casa. Agora, o senhor tem 

que assumir a responsabilidade do que o senhor pensa. O que o senhor quer é que o 

projeto não saia da Casa. É legitimo – a oposição faz isso. O Ver. Adeli Sell pediu a 

renovação de votação porque ele é contrário ao projeto, ele quer impedir que o projeto 

siga o seu trâmite. Eu, como líder do governo, tenho a obrigação de fazer com que os 

projetos aprovados nesta Casa que são de interesse do governo, na minha opinião, que 

são bons para a Cidade – por isso que eu defendo o governo, como líder do governo –, 

sigam os seus trâmites normais. Agora, eu não posso admitir que estejamos discutindo, 

no dia 7 de agosto, um pedido do Ver. Adeli Sell feito no dia 2 de maio, discutindo se a 

Presidente da Casa aceitará ou não o pedido de renovação de votação do Ver. Adeli Sell. 

Na reunião de líderes, eu não mudei de opinião, a minha opinião é contrária ao 

requerimento do Ver. Adeli Sell. Eu acho que não cabe o requerimento. Eu acho que não 

cabe a renovação de votação. Eu não mudei a minha opinião. O que eu quero é que... Eu 

estou vendo a situação que está acontecendo: o projeto foi aprovado, na Casa, no final do 

mês de abril, e foi feito um requerimento de pedido de renovação do projeto no dia 2 de 

maio, e esse projeto não saiu do lugar. Eu quero que o projeto siga o seu trâmite. Esse 

projeto já deveria estar na Prefeitura para ser sancionado, tem prazo, e eu, como líder do 

governo, quero que ele seja sancionado, assim como os 22 vereadores que votaram 

favoravelmente a esse projeto, que estão aguardando que o projeto siga o seu trâmite 

normal. Ele não está seguindo os trâmites normais, porque falta uma decisão da 

Presidente da Casa, que é responsável pelo andamento e pelos trabalhos da Casa, que 
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não foi tomada desde o dia 2 de maio. Eu estou pedindo que tome a decisão! Ainda falei, 

na reunião de líderes, para todos os vereadores que estavam presentes, que eu gostaria, 

já que a Presidente está tendo dificuldade de tomar essa decisão – que ela não tomou a 

decisão –, que ela submetesse ao plenário essa decisão, assim os vereadores decidiriam 

se o requerimento do Ver. Adeli Sell tem ou não procedência. Assim o plenário decidiria, 

tiraria a responsabilidade da Presidente da Casa e a decisão do plenário, que é soberana, 

seria a decisão que nós acataríamos – foi essa a minha proposição na reunião de líderes, 

mas infelizmente a Presidente não levou em consideração o meu pedido, nem sequer 

colocou em votação. Não tomou nenhuma decisão porque preferiu deixar na CCJ,  que é 

a Comissão que V. Exa. preside. Durante a manhã, ela já tinha decidido, pela rádio, que 

ia fazer, na parte da tarde, então, um sorteio, escolhendo um relator. Então, a sua decisão 

não foi tomada hoje ou depois da reunião de líderes, V. Exa. Já tinha tomado uma 

decisão hoje, pela manhã, quando dava uma entrevista à Rádio Gaúcha. Portanto, Ver. 

Ricardo Gomes, eu não tenho nada contra V. Exa, acho o senhor um excelente vereador, 

um excelente advogado, um grande orador. Eu não sou advogado, não conheço tão bem 

a Constituição, mas dei uma estudadinha. Não sou estagiário de Direito – não é, Ver. 

Cecchim? –, mas a Constituição prevê, se não me falha a memória, no seu art. 67, que 

não se deve votar um projeto duas vezes na mesma legislatura. Então, portanto, o que 

estão querendo é votar duas vezes o mesmo projeto numa mesma legislatura. O Ver. 

Valter, quando Presidente desta Casa, teve esse pedido, o qual negou de imediato, 

indeferiu na hora. Sendo ele um excelente advogado, um grande orador e um grande 

Presidente desta Casa, viu que não tinha nem pé nem cabeça um pedido desses e, de 

imediato, o indeferiu. A mesma coisa eu esperava da Presidente Mônica, que ficou com 

dúvida, mas toda a dúvida tem um limite, e de 02 de maio a 07 de agosto, é muita dúvida 

para a Presidente de uma Casa. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 


