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VEREADORA MÔNICA LEAL (PP) – Comunicação de líder: Boa 

tarde, Ver. Paulo Brum, na presidência dos trabalhos; senhoras e 

senhores, escutando meu colega, Ver. João Bosco Vaz, parece até 

que nós combinamos, mas não chegamos a falar sobre esse assunto. 

Quero dar continuidade às denúncias, às declarações que o Ver. 

João Bosco fez aqui, lembrando que os vereadores de todos os 

partidos representam a população que elegeu o prefeito, maior 

mandatário desta cidade, e dizendo aos senhores e às senhoras que, 

quando eu fui presidente da Câmara Municipal da capital do Rio Grande do Sul, enviei um 

e-mail para o Secretário do Meio Ambiente, datado de 29 de novembro de 2019, às 

15h08min (Lê.): “Prezada Carolina [secretária do secretário], conforme contato telefônico, 

solicito, se possível, uma reunião com o Secretário Germano para tratar de assunto 

referente à Feira Orgânica Rômulo Telles. No aguardo, atenciosamente, presidente da 

Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Ver.ª Mônica Leal”.  

Reparem só a resposta que recebi, em 09/12/2019: “Prezada senhora, seguindo a 

orientação da Secretaria Municipal de Relações Institucionais, todos os pedidos de 

agenda oriundos da Câmara Municipal de Vereadores deverão ser encaminhados 

diretamente a esta secretaria, SMRI, pelo telefone tal ou pelo e-mail, com Fabiele ou 

Vitorino. Desde já, agradecemos a compreensão”. Em toda minha vida política eu nunca 

tinha visto nada igual! Um vereador precisa falar com um secretário e não consegue, 

precisa passar pela triagem do secretário Christian! Eu pergunto aqui: o que é isso? O 

prefeito está em campanha? Que modelo é esse na política de Porto Alegre? 

E não fica por aí, eu tenho outros, eu tenho um pedido para ser atendido pela SMOV e é a 

mesma resposta: não podem atender a um vereador, marcar, agendar diretamente, tem 

que passar pela Secretaria, ou seja, pelo crivo do Christian. Ora, eu diria: é uma piada! Se 

o meu pai fosse vivo, ele estaria aqui nesta tribuna batendo com a mão na mesa, que era 

o hábito que ele tinha quando algo era absurdo. Mas o que pensa o prefeito de Porto 

Alegre? Nós somos vereadores, nós representamos o povo desta cidade, eu tenho aqui 

comigo documentos para denunciar a politicagem que este prefeito está fazendo, isso é 

uma vergonha, não atender a um vereador para falar sobre demandas da sociedade, 

aonde vamos parar? Aí ele vai para a imprensa e diz que os vereadores não colaboram, 

não ajudam, não enviam ideias, bem como o Bosco diz: Mas como, nem atendidos nós 
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somos! Sinto muito. Quero deixar claro aqui o meu repúdio; a minha manifestação de 

repúdio a este prefeito que chegou no topo também, do mesmo jeito que o Ver. João 

Bosco Vaz. 

Por último, para ser mais amena, quero dar uma boa notícia. O Ver. Cassiá Carpes é o 

líder da bancada do Progressistas, assumiu hoje, peço uma salva de palmas ao meu 

colega que será o líder da bancada do Progressistas. Muito obrigada. (Palmas.) 

(Texto sem revisão final.) 

 

 


