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Semana turbulenta em Santa Cruz
Vereador foi afastado 
temporariamente pelo 
partido na segunda. Já 
na quarta, MP vistoria 
gabinete e decisão 
judicial prende político

O MP deve encaminhar 
hoje à Câmara de Verea-
dores a denúncia contra 
Paulinho, pelos crimes 
de associação crimino-
sa, coação no curso do 
processo e concussão. 
Com a chegada do do-
cumento, a presidente, 
Bruna Molz, vai ofertar a 
denúncia no plenário e 
submeter a votação na 
segunda-feira, dia 10. Se 
for aceita, será aberto 
o processo de impea-
chment, comandado 
por três vereadores que 
serão escolhidos. Essa 
comissão terá 90 dias 
para apresentar o pe-
dido de impeachment 
do mandato de Lersch. 
Após isso, o documento 
irá novamente à votação, 
quando a casa deve aco-
lher ou não o processo. 
Na ausência de Pauli-
nho, assume o suplente 
Alberto Heck.

A defesa do vereador deve entrar com habeas cor-
pus solicitando a liberdade do parlamentar. Confor-
me o advogado, tanto de Lersch, quanto da mãe do 
vereador, o primeiro passo é ter acesso ao processo 
para avaliar todas as questões. “Estamos trabalhando 
nisso. Preciso agora focar nas questões técnicas para 
a elaboração do documento”, afirma Rafael Staub. 
Quanto ao assessor Carlos Henrique Gomes da Silva, 
a defesa também aguarda acesso aos áudios e ao 
processo. “Estamos aguardando o contato da juíza 
para analisar. Carlos não tem antecedentes e não 
vemos razão para tanta periculosidade”, argumenta o 
advogado Luiz Pedro Swarovsky.

Parlamentar foi preso preventivamente na quarta-feira
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A noite da última se-
gunda-feira já dava o 
tom do que poderia 

estar por vir. Visivelmente 
cabisbaixo ao longo da sessão 
do Legislativo de Santa Cruz 
do Sul, o vereador Paulinho 
Lersch, do PT, comentava com 
pessoas próximas mesmo sem 
ser questionado. “Tão rolando 
investigações. Barin [promo-
tor] foi na casa da minha mãe 
e ela até passou mal. Sempre 
fui uma pessoa trabalhadora, 
honesta. Até pouco tempo tra-
balhava entregando lanche. 
Não  tenho nada a esconder”.  
Porém, o que veio à tona na 
quarta-feira, dia 5, mostra o 
contrário. Conforme denúncia 
do Ministério Público, Lersch 
seria o articulador de uma 
associação criminosa respon-
sável pela captação irregular 
de salários de funcionários 
da Câmara. 

O parlamentar, através de 
decisão judicial, foi afastado 
do cargo e preso preventiva-
mente. Ele foi encaminhado 
na noite de quarta-feira ao 
Presídio Regional. De acordo 
com o Ministério Público, ele 
responderá pelos crimes de 
associação criminosa, coação 
no curso do processo e con-
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cussão (crime de vantagem 
indevida). Também foram 
imputados os crimes para o 
assessor parlamentar, Carlos 
Henrique Gomes da Silva, e 
a mãe do vereador, Nersi Ana 
Backes. O assessor também 
foi preso.

Segundo o promotor Érico 
Barin, há uma associação cri-
minosa funcionando dentro 
da Câmara. “Nós tivemos 
crimes de concussão em série 
com início em março de 2018 
em que todos os meses ao me-
nos uma servidora sofria exi-
gência de ficar com apenas mil 
reais do salário de R$ 5 mil. O 
restante deveria ser sacado na 
boca do caixa e entregue em 
um envelope na residência 
da mãe do vereador”, explica. 
Barin acrescenta que havia 
uma vítima que teria sofrido 
14 exigências de doações 
mensais de cerca de R$ 4 mil. 
Apenas ela, em um intervalo 
de um ano, teve que entregar 
cerca de R$ 50 mil a Paulinho. 
A outra pessoa entregou apro-
ximadamente R$ 12 mil, mas 
em um intervalo menor.  

Conforme o promotor, foi 
obtida autorização judicial 
para medidas de acompanha-
mento, captação ambiental e 
interceptações telefônicas e 
mandados de busca e apreen-
são que propiciou a coleta de 
indícios claros de provas dos 
crimes. No dia 28 de maio 
houve um mandado de busca 
e apreensão na residência de 
Nersi, quando foi encontrada 
a quantia de R$ 8.150, que fo-
ram frutos de dois envelopes 
entregues por servidores. A 

tarefa do assessor, segundo 
a investigação, era auxiliar 
o vereador quanto às exi-
gências e arrecadações dos 
valores. 

AÇÃO DO GAECO
Barin destaca a necessi-

dade disso ser elucidado, 
por conta da gravidade. Em 
função de toda a situação, na 
quarta-feira, dia 5, o Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gaeco) 
cumpriu mandado de busca 
e apreensão no gabinete do 
petista, na residência dele e 
também do assessor Carlos 
Henrique. “Diante do con-
texto de exigência do salário, 
para assegurar que essas 
pessoas possam testemunhar 
com lisura sobre aquilo que 

sofreram e sejam isentadas de 
qualquer tipo de ameaça, foi 
solicitada as prisões preven-
tivas”, destaca. A operação 
desta semana foi batizada de 
Feudalismo.

Veja mais detalhes e a transcrição de parte
das interceptações telefônicas no Portal Arauto.


