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

boa-tarde a todos, quero cumprimentar os professores que nos 

brindam com suas presenças, os moradores que também estão aqui, 

que vieram participar desta sessão, e quero registrar a presença de 

dois amigos muito queridos do meu pai: Germano Bonow e Sergio 

Bechelli – obrigada pela presença de vocês –, olhar para os dois me 

fez lembrar do meu pai, senti muitas saudades, dois grandes 

companheiros das caminhadas políticas.  

Parabéns, Ver. Reginaldo Pujol, por esta homenagem; quero conferir a minha admiração 

e os meus parabéns ao nosso querido Barranco, pela excelência na prestação de 

serviços nesses 50 anos de atividades, pela qualidade do que nos oferece e pelo bom 

atendimento que lá sempre encontramos. São 50 anos recebendo o público porto-

alegrense e gaúcho, os visitantes e turistas, sempre com o fogo aceso, com uma carne de 

primeira e muito calor humano. A churrascaria Barranco é uma verdadeira instituição da 

capital dos gaúchos, e guarda uma característica muito própria que só ela tem e que se 

sedimentou ao longo desses anos tornando-se um espaço indispensável para o cenário 

político e para o debate. Lá, a política tem voz e vez; lá, a política local também acontece. 

Somos muito bem recebidos pelo Elson, pelo Chico e pelos seus funcionários, que, junto 

com eles, vestem a camisa dessa tradição toda e sabem da sua importância e 

responsabilidade em manter esse padrão conquistado. 

Eu, enquanto o Pujol falava, em alguns minutos, fiz uma breve retrospectiva da minha 

vida e lembrei logo que o Barranco faz parte da história da minha vida política e familiar, 

porque, de quatro em quatro anos, eu passo o Ano-Novo lá, porque eu sempre assumo – 

graças a Deus, a gente tem campanhas vitoriosas. A minha família viaja, e eu não viajo 

por receio de não chegar a tempo ou de alguma coisa acontecer, então eu e o meu 

marido passamos o Ano-Novo no Barranco, onde somos sempre muito bem acolhidos. 

São boas lembranças! Sem contar que o meu pai, Pedro Américo Leal, muitas vezes, 

reuniu a família Leal – que não é nada pequena, é bem grande – nas mesas daquele 

restaurante.  

Saibam que é com muita alegria que estou aqui hoje, homenageando-os como Presidente 

da Câmara da capital dos gaúchos e também em nome da minha família. Além desta 

justa lembrança do Ver. Pujol, em breve, a Câmara Municipal homenageará o Barranco 
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com a colocação de uma placa comemorativa assinada por todos os vereadores desta 

Casa. Muito nos alegra poder registrar e agradecer a passagem desses 50 anos, 

colocando lá a nossa admiração e o nosso agradecimento. Muito obrigada. Parabéns e 

vida longa ao nosso Barranco! 

(Texto sem revisão final.) 

 

 

 


