
Sessão pode abrir 
processo de cassação
Se o plenário aceitar 
a denúncia contra 
Paulinho Lersch será 
formada Comissão 
Processante com 
três vereadores
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A denúncia do Minis-
tério Público contra 
o vereador Paulinho 

Lersch e seu assessor Carlos 
Henrique Gomes da Silva, que 
poderá dar início ao processo 
de cassação de mandato do 
parlamentar, estará na pauta 
da sessão da Câmara de Ve-
readores de Santa Cruz, na 
próxima segunda-feira, dia 17. 
Lersch e Silva estão presos des-
de o dia 5 de junho, para evitar 
a coação de testemunhas no 
processo. Além disso, ambos 
são investigados pelos crimes 
de associação criminosa e 
concussão (crime de vantagem 
indevida).

Desde a entrega da de-
núncia do MP à Câmara, na 
última sexta-feira, dia 7, o do-
cumento está sendo analisado 
pela presidente Bruna Molz, 
juntamente com o procurador 
legislativo, Douglas Evandro 
Santos. Conforme Santos, a de-
núncia, após protocolada, será 
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Projeto de lei legislativo 009/2019, que “dispõe 
sobre a obrigatoriedade da Casa Lotérica de Vera 
Cruz dispor de senhas aos usuários, estabelecendo 
prazos para atendimento”. O projeto tem por ob-
jetivo proporcionar maior conforto aos usuários da 
lotérica. Para isso, diz o projeto que todas as Casas 
Lotéricas do Município de Vera Cruz/RS deverão 
manter, no setor de caixas, funcionários em núme-
ro compatível com o fluxo de usuários, de modo a 
permitir o atendimento em tempo razoável.  

Projeto de lei 057/2019, que “cria o Programa 
Municipal de Práticas Integrativas e Complementa-
res no âmbito do Município de Vera Cruz e dá outras 
providências.” O projeto propõe a implementação 
de práticas, sistemas e recursos terapêuticos, com 
intuito de estimular a prevenção e a recuperação 
de doenças, respeitando diretrizes firmadas em 
nosso ordenamento jurídico e políticas nacionais 
e estaduais sobre o tema. Entre as práticas estão: 
acupuntura/auriculoterapia,  apiterapia, aromatera-
pia, arteterapia, ayurveda, biodança, bioenergética, 
constelação familiar, cromoterapia, dança circular, 
fitoterapia, geoterapia, hipnoterapia, homeopatia,  
imposição de mãos, medicina antroposófica, me-
ditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, 
ozonioterapia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, 
shantala, terapia comunitária, termalismo/crenote-
rapia e yoga. 

Projeto de lei 060/2019, que “autoriza a abertura 
de crédito suplementar no montante de R$ 100 mil 
e dá outras providências”. O projeto visa a autori-
zação do aporte de recursos para a manutenção e 
reformas nos ginásios de Entrada Ferraz e Linha Dois 
de Dezembro, com recursos oriundos de economias 
geradas na Câmara de Vereadores do Município.

Projeto de lei 063/2019, que “autoriza a criação 
de dois cargos de Auxiliar de Educação e a contrata-
ção em caráter temporário de excepcional interesse 
público e dá outras providências”. A criação destes 
cargos propostos pela Administração Municipal 
visa suprir a saída de duas servidoras do quadro de 
efetivos ocupantes do cargo de Monitor de Creche, 
que irão se aposentar até o próximo mês. Para via-
bilizar o projeto, o Executivo iniciou o processo de 
extinção de dois cargos de Monitor de Creche, que 
vagam em razão de exoneração ou aposentadoria.

Moção Congratulatória - Na sessão ordinária do 
dia 3 de junho, o vereador Flávio Daniel Schunke, 
com o apoio dos demais vereadores, concedeu 
moção congratulatória à Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Tenente José Jerônimo Mesquita pela 
passagem do seu 80º aniversário e pelos relevantes 
serviços prestados à educação do Município.

Sessão Solene – Proposta pelos vereadores Dalvo 
Pedro Wink, José Abrelino da Silva e Waldir Just-
mann, o Poder Legislativo concedeu ao empresário 
Luís Carlos Dhiel o título de Cidadão Vera-cruzense. 
O ato aconteceu durante a sessão solene que reu-
niu centenas de pessoas no Salão Nobre do Clube 
Vera Cruz, na noite de segunda, dia 10, e fez parte 
da programação alusiva aos 60 anos de Vera Cruz. 
Na ocasião, o empresário Luis Dhiel foi enaltecido 
como um cidadão que empreende, persevera, luta e 
vence. Um plantador de  boas sementes, entusiasta 
de criações e libertador de talentos.
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votada no plenário junto com 
os outros projetos, mas terá al-
terações quanto à condução da 
sessão. “A presidente Bruna, 
na qualidade de denunciante, 
não poderá participar nem 
intervir na votação. Portanto, 
quem assume e irá conduzir 
essa parte é o vice-presidente, 
vereador Gerson Trevisan, e 
quem vota no lugar da Bruna 
é o suplente dela”, explica.

Após essa troca, será verifi-
cado quórum de aprovação de 
maioria simples dos presentes, 
e os vereadores votam por 
receber ou não a denúncia. 
Se a denúncia for aceita pelo 
plenário, o próximo passo é 
um sorteio para formação da 
Comissão Processante, que 
será formada por três vereado-
res. Além de Bruna, o vereador 
Gerson, que estará na qualida-
de de Presidente para todos os 
atos do processo, não poderá 
integrar a comissão.

Ainda, segundo o procu-
rador, depois de formada a 
comissão, os três membros 
terão que definir quem será 
o Presidente da Comissão e 
o Relator. “Após todos esses 
trâmites, a comissão terá 90 
dias para tramitação e votação 
do processo. Esse prazo é im-
prorrogável e ocorre da ciência 
do denunciado a respeito do 
recebimento”, expõe.

DEFESA
Questionado pelo reporta-

gem do Grupo Arauto sobre a 
situação do habeas corpus de 
Paulinho Lersch, o advogado 
de defesa, Rafael Staub, disse 
que um posicionamento con-
creto deve ser repassado nesta 
sexta-feira. No caso de soltura 
do parlamentar, ele poderá 
voltar a exercer a função de 
vereador na Câmara. Caso 
contrário, permanece o su-
plente já empossado, Alberto 
João Heck.


