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Solicitações, críticas, 
elogios, sugestões e 
reclamações poderão 
ser feitos de forma 
presencial ou pelo site 
do Poder Legislativo

Uma das formas de fazer solicitações é preenchendo formulário no site da Câmara 
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Afim de criar um ca-
nal aberto entre os 
vera-cruzenses e o 

Poder Legislativo, ainda em 
junho, a Câmara Municipal 
de Vereadores passará a ter 
uma Ouvidoria. Com prazo 
máximo de implementação 
até o dia 17, esse meio vai 
permitir o recebimento de 
solicitações, informações, re-
clamações, sugestões, críticas 
e elogios da população. 

A comunidade vai po-
der solicitar as demandas 
de duas formas: através de 
um formulário online, que 
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Câmara vai implementar Ouvidoria

Legislativo de Santa Cruz recebe denúncia contra vereador
MINISTÉRIO PÚBLICO

estará disponível no site da 
Câmara, ou de atendimento 
presencial na sede do Po-
der. Segundo o presidente, 
vereador Waldir Justmann, 
esse meio vai facilitar o diá-
logo entre a comunidade e 
o Legislativo. “Às vezes, as 
pessoas não sabem a quem 
se dirigir para fazer uma 
solicitação e agora vão ter a 
Ouvidoria à sua disposição”, 
revela. 

Para que a Ouvidoria seja 
implementada, a diretora 
geral, Deise Borges, explica 
que ainda falta adequar o 
espaço no qual será realizado 
o atendimento à população. 
Além disso, ela revela que 
será uma das responsáveis 
por esse trabalho, juntamente 
com outras duas ouvidoras. 
“Optamos por pessoas que 
têm conhecimento do meio 
e habilidade para propor-
cionar esse acolhimento”, 
explica.  

A Prefeitura de Vera Cruz também se movimenta para 
implementar a Ouvidoria Geral do Município, com vistas 
a acolher, processar e encaminhar ao Prefeito e aos 
setores competentes da Administração Pública, após 
avaliação sumária, projetos, sugestões, reclamações ou 
denúncias da população ou de entidades. Segundo a 
assessoria de imprensa da Prefeitura, o projeto segue 
em processo de regulamentação, e um ouvidor geral 
deve ser designado. Ainda, de acordo com a assessoria, 
mais detalhes vão ser acertados nos próximos dias.

NA PREFEITURA

 COMO VAI FUNCIONAR
Quando recebida a ma-

nifestação pelo ouvidor, ela 
será encaminhada às uni-
dades ou aos servidores da 
Câmara Municipal. “Seja a 
demanda referente ao Exe-
cutivo ou ao Legislativo, 
nós vamos ter que buscar 
as respostas para atender 
essa solicitação”, afirma. 
Por sua vez, as unidades e 
os servidores terão prazo de 
10 dias úteis para responder 
a solicitação encaminhada 
pela Ouvidoria. “Esse prazo 
pode ser prorrogado, o que 
vai depender da demanda 

exigida”, acrescenta Deise. 
De acordo com o texto 

do Projeto de Resolução nº 
004/2019, o cidadão deverá 
receber resposta em até 20 
dias úteis, a contar do rece-
bimento da manifestação, 
sendo informado sobre as 
providências e encaminha-
mentos adotados. Prazo que 
também poderá ser alterado, 
de acordo com a gravidade 
do caso ou da demanda que 
implicar a reclamação. Nessa 
situação, Deise explica que a 
pessoa não deverá ficar sem 
retorno. “Ela será comuni-
cada de que até o momento 

ainda não se teve solução 
para o que ela colocou e que 
a situação está sendo resol-
vida”, salienta. Já em caso 
de recebimento de ocorrência 
anônima, ela vai ser arquiva-
da e a manifestação não será 
levada adiante, o que está 
previsto em legislação. 

Deise explica, ainda, que a 
divulgação desse serviço nas 
mídias e junto à comunida-
de vai colaborar para que a 
população entenda as com-
petências da Ouvidoria e, 
consequentemente, procure 
esse atendimento no Poder 
Legislativo.

A Câmara de Vereadores 
de Santa Cruz do Sul recebeu, 
no fim da tarde de sexta-feira, 
dia 7, a denúncia do Minis-
tério Público (MP) contra o 
vereador Paulinho Lersch, 
do PT, e o seu assessor Carlos 
Henrique Gomes da Silva. O 
documento foi entregue pelo 
promotor de Defesa Comuni-

tária, Érico Barin, à presidente 
do Legislativo, Bruna Molz. 
Como forma de evitar nulida-
des no processo, a denúncia 
será incluída apenas na pauta 
da próxima semana, sendo 
apreciada pelos vereadores 
na sessão do dia 17 de junho.

Conforme a Câmara de 
Vereadores, o artigo 141 do 

regimento interno prevê que 
as matérias da ordem do dia 
sejam distribuídas aos verea-
dores com 48 horas de antece-
dência. Como a pauta já havia 
encerrada e publicada, quan-
do os materiais que embasa-
ram a denúncia chegaram, 
depois das 17 horas de sexta, 
não houve tempo hábil para 
análise da documentação pela 
presidente e pela assessoria. 
O Tribunal de Justiça, em pre-
cedentes, prevê a nulidade do 
procedimento caso não esteja 
incluído o requerimento da 
denúncia na ordem do dia.

Caso aprovada em votação, 
uma comissão permanente irá 
ouvir os envolvidos e tem 

prazo de 90 dias a partir da 
intimação do réu para tomar 
a decisão que pode ou não 
cassar o mandato de Paulo 
Lersch.

Durante a última semana, o 
vereador e seu assessor foram 
presos em investigação que 
apura captação irregular de 
parte dos salários de servido-
res da Câmara de Santa Cruz. 
De acordo com o MP, Pau-
linho e Carlos responderão 
pelos crimes de associação 
criminosa, coação no curso do 
processo e concussão (crime 
de vantagem indevida). 

EXPULSÃO DO PT
A direção estadual do Par-

tido dos Trabalhadores (PT) 

confirmou, no fim da tarde 
de sexta-feira, a expulsão de 
Paulinho Lersch do partido. 
O vereador já havia sido 
afastado cautelarmente du-
rante um período de 60 dias 
em função de ter votado, no 
ano passado, contra as cotas 
raciais em concursos públi-
cos da Prefeitura de Santa 
Cruz, uma bandeira defen-
dida há muito tempo pela 
sigla. Além disso, de acordo 
com a direção estadual do 
PT, Paulinho não comparti-
lhava uma vida em comum 
com a legenda, focando so-
mente no seu mandato, sem 
qualquer interlocução com 
os filiados.
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