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A reportagem identificou gastos da deputada na mesma data do 1º Congresso de
Desenvolvimento da Alta Mogiana em Franca. Os gastos foram feitos para a ida da
deputada para o congresso? Se não, por que foram feitos gastos na cidade do
congresso e na data do mesmo?

Na data em questão, estive em Campinas, Batatais, Mogi Guaçu e também em Franca,
onde escutei contribuintes, visitei hospitais e outras instalações. Em Franca, escutamos
contribuintes, conversamos com o Prefeito da cidade, e visitei a Santa Casa e o Hospital do
Câncer, onde pude observar a efetiva aplicação de emendas orçamentárias destinadas à
melhoria da saúde na região, fato que foi divulgado pela entidade. A minha atuação como
deputada federal exige a fiscalização dos serviços e obras públicas e temos como base o
contato direto com a população do estado de São Paulo, escutando suas demandas e
participando de debates, simpósios, congressos e quaisquer atividades voltadas para o
desenvolvimento econômico dos municípios e a melhoria da qualidade de vida.

A parlamentar confirma ou nega que utilizou verba parlamentar para custear
despesas para o comparecimento do congresso conservador em Franca neste ano?
Gostaria de se posicionar quanto a isso? A parlamentar já utilizou dinheiro público
para custear a ida de outros congressos conservadores? Quais?

É falso. Embora a participação em congressos para discussão de políticas públicas
relacionadas ao desenvolvimento econômico (mote do evento de Franca) e debate sobre
questões políticas é algo diretamente vinculado ao mandato de deputado federal, a razão
da visita ao município foi escutar os moradores, o Prefeito, que pode confirmar essa
conversa, e o Hospital do Câncer e Santa Casa. Todos os meus gastos com cota
parlamentar são destinados a atividades diretamente vinculadas ao exercício da minha
atividade enquanto representante do povo na Câmara dos Deputados.

A deputada fez falas em congressos conservadores que, de acordo com advogados
eleitorais ouvidos pela reportagem, podem, em tese, ser enquadradas como pedido
de voto durante a pré-campanha. A deputada gostaria de se posicionar sobre isso?

Não posso me pronunciar sobre falas que sequer me foram apontadas. Não tenho feito
manifestação na condição de pré-candidata, e tenho total disciplina e respeito às normas da
legislação eleitoral.


