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FALTA RESPEITO
O relógio marca o início da sessão e nem todos 

os vereadores estão no plenário da Câmara de Santa 
Cruz do Sul. Passa meia hora e continua apenas parte 
dos parlamentares ocupando as cadeiras - atitude 
que denota falta de respeito com quem assiste os 
trabalhos, que iniciaram mesmo assim. Na reunião de 
segunda-feira, teve vereador que se inscreveu para 
usar a Tribuna e no momento de falar não estava. A 
circulação pela Casa e as conversas paralelas, além das 
constantes trocas de mensagens via celular também 
são vistas durante toda a noite.

TENSÃO
Talvez a justificativa para tanta conversa - verbal ou 

escrita - era a votação que estava pela frente. Os ve-
readores precisavam, mesmo que alguns contrariados, 
acolher a denúncia contra Paulinho Lersch, investigado 
em suposto esquema que exigia parte dos salários dos 
servidores. A comunidade não perdoaria se a decisão 
não fosse essa, tanto que no momento do pedido para 
reunião prévia a portas fechadas, com o intuito de infor-
mar os ritos seguintes, a plateia se manifestou contrária, 
exigindo, entre outras coisas, transparência no Poder.

ATÉ RIVOTRIL SURGIU 
A plateia também se manifestou, antes disso, em 

outro episódio, que fez, inclusive, com que a presidente 
solicitasse silêncio das galerias e informasse a possibi-
lidade de suspensão da reunião. O fato foi durante fala 
sobre a Reforma da Previdência. Ari Thessing, do PT, 
pontuou que é contra, enquanto apoiadores de Bol-
sonaro, que estavam assistindo a sessão, começaram 
a interceptar os comentários do parlamentar, defen-
dendo posição favorável à Reforma. Ari disparou que 
os políticos do PSL estão atrapalhados e que deveriam 
tomar Rivotril para se acalmarem. O público retrucou. 
“Nós estamos atrapalhados, mas o nosso presidente 
não está preso.”

SAÍDA DE TELMO
Depois de pedir para deixar o diretório municipal 

do PP, no início do mês, o prefeito de Santa Cruz, Tel-
mo Kirst, comunicou nesta semana que não tem mais 
condições de convivência com os que comandam o 
partido. Ele pretende tomar um novo rumo político 
até o final de julho. A saída de Telmo repercute nos 
bastidores como a sequência de uma articulação para 
seu sucessor na Prefeitura. Para qual sigla Telmo vai 
migrar ainda é dúvida.

PREFEITOS DESFILIADOS
Por falar em mudança de partido e desfiliação, o 

site do TSE é um local que rende boas análises. Veja 
só: dois ex-prefeitos de Vera Cruz não são mais filia-
dos ao partido no qual concorreram e foram eleitos. 
O site diz que os cancelamentos foram “a pedido do 
eleitor”. Tem ex-secretário também, que, embora filia-
do ao partido de oposição, esteve no alto escalão do 
governo municipal local. 
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