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Sim, a Câmara aprovou a denúncia

“A sociedade quer e cobra 
uma política transparente” 

Legislativo votou 
ontem requerimento 
para dar início ao 
processo que pode 
cassar o mandato de 
Paulinho Lersch

Público se manifestou, principalmente durante reunião fechada entre os vereadores
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Teve tensão, xingamen-
tos, vaias e aquilo que 
a comunidade já es-

perava - e até mesmo exigia: 
a aprovação da denúncia 
contra o vereador Paulinho 
Lersch, afastado da Câmara 
de Santa Cruz do Sul e preso 
desde o último dia 5. Após 
quase duas horas de falas, 
dos mais variados assuntos, 
fazendo, inclusive, com que 
a plateia diminuísse de forma 
expressiva, o requerimento 
apresentado pela presidente 
do Legislativo, Bruna Molz, 
com base na denúncia do 
Ministério Público, foi à vo-
tação e aprovado de forma 
unânime.

Feito isso, o próximo rito 
era a formação da comissão 
processante. Colega de par-
tido e suplente de Paulinho, 
Alberto Heck pediu que ficas-
se de fora do sorteio. A soli-
citação foi votada e aprovada 
pelos vereadores. Compõem, 
então, a comissão: Alex Knak, 
na condição de presidente, 
e Solange Finger e Mathias 
Bertram, como relatores. O 
trio terá 90 dias para concluir 
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o trabalho que lhe compete.
Antes da decisão, no entan-

to, um momento bastante ten-
so no plenário. Na condição 
de denunciante, a presidente 
do Legislativo, Bruna Molz, 
não pôde conduzir o sorteio e 
a votação da denúncia. O vice
-presidente, Gerson Trevisan, 
então, foi quem coordenou os 
trabalhos e pediu a suspen-
são da reunião por alguns 
minutos. A justificativa era 
explicar, em sala separada, os 
próximos passos do processo 
aos colegas. Quem não gostou 
da atitude foi o público, que 
ficou vendo o plenário vazio. 
Foi nessa hora que o coro 
ecoou. Entre as manifesta-
ções: “cadê a transparência da 
Câmara?”; “tem que falar na 
frente do povo”; “que palha-
çada”; “tiveram uma semana 
para fazer a reunião”; “se a 
casa é do povo, o povo precisa 
saber”; entre tantas outras.  

UMA SESSÃO 
DEMORADA
Com espaço para pequeno 

e grande expediente, além da 
pauta do dia, foram mais de 
uma dezena de manifestações 
na tribuna da Câmara de San-
ta Cruz. Os assuntos levados 
foram dos mais variados. 
Mas, a tônica dos debates foi 
comentários e apontamen-
tos relacionados à denúncia 
do vereador que pode ter o 
mandato cassado por práti-
ca de atos de improbidade 
administrativa e quebra de 
decoro parlamentar. Ele é 
investigado em um suposto 
esquema de divisão de salá-
rios de servidores. 

Bruno Faller foi presidente 
do Legislativo no ano passado 
e usou do grande expediente. 
Pontuou que a situação vivi-
da nos últimos dias em Santa 
Cruz envergonha o Poder 
Legislativo. “Na história, a 
última prisão de um verea-
dor foi no caso Kliemann, 
de um homicídio ocorrido 
dentro da Rádio Santa Cruz. 
E agora de novo”, relembrou. 
“Alguns estão dizendo que 
é uma prática comum entre 
os vereadores. Peço que não 
coloquem os gatos todos 
dentro do mesmo saco. Citam 
nomes” provocou Faller, que 
arrematou dizendo: “salário 
é sagrado. E quem mexe em 
salário é ladrão”, pontuando 
que a colocação foi de forma 
genérica e não específica.

O vereador Alex Knak 
foi escolhido como presi-
dente da comissão. Segun-
do ele, o primeiro passo 
será analisar o inquérito 
com cautela e seriedade. “É 
assim que tenho trabalhado 
quando estive à frente do 
Poder Executivo e como 
vereador. Sempre propus 
fazer política com muita 
seriedade e transparência. 
A Câmara hoje [segunda-
feira] estava cheia. A so-
ciedade quer e cobra uma 
política transparente e é 
dessa maneira que iremos 

trabalhar”, afirma.
Knak destacou que o pe-

ríodo de análise da denún-
cia será tratado com muita 
atenção. “Vou propor à 
comissão que possamos 
ler na íntegra o processo, 
pontuando as principais 
questões”, disse. “Apesar 
da política estar em um 
momento tão desgastado 
em nível nacional, a comu-
nidade conhece o nosso 
trabalho e quer respostas 
positivas. Sem dúvidas, te-
remos muito trabalho pela 
frente”, projeta.


