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Preso há um mês, 
vereador renunciou 
ao cargo, mas vai 
responder em 
outras duas esferas: 
cível e criminal

Vereador enviou carta de renúncia à Câmara na segunda
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A  renúncia de Paulo 
Henrique Lersch ao 
cargo de vereador 

de Santa Cruz do Sul causou 
surpresa na Câmara na noite 
da última segunda-feira, dia 
1º de julho. Com o pedido, a 
comissão que avaliaria o pro-
cesso de cassação instaurado 
contra ele na esfera política 
foi suspensa. Contudo, ape-
sar do mandato, Paulinho 
não perdeu os direitos polí-
ticos.

Isso porque, no que diz 
respeito à Câmara, o único 
desfecho possível de um 
processo instaurado para a 
cassação de um mandato de 
vereador é a perda dele, pois 
a Lei Orgânica do Município 
e o Regimento Interno da 
Câmara não preveem nada 
além disso. Em tese, como 
Lersch renunciou, não há 
mais mandato. Não havendo 

DIVULGAÇÃO

Paulinho está preso desde o dia 5 de junho e, ao 
contrário do que se esperava, ele teve pedidos de 
liberdade negados pela justiça e deve continuar 
detido. Esse tempo de prisão é em função de todo 
o processo que esteve por trás da investigação, 
e foi feita a apuração e colhimento de provas 
concretas, que justificam o pedido. O fato da prisão 
ser preventiva visa evitar o crime de coação de 
testemunhas e que impeça o levantamento de outras 
provas contra ele. Renunciando ou sendo cassado, 
Paulinho Lersch perderia apenas o mandato como 
vereador. Em tese, no pedido não há nenhuma 
estratégia. Apenas evita o desgaste de passar por 
um processo a mais.

LIBERDADE NEGADA

Paulinho vai perder 
os direitos políticos?

mandato, não há objeto para 
um processo de cassação.

No entanto, a conduta do 
parlamentar, já denunciada 
pelo Ministério Público no 
âmbito da Operação Feuda-
lismo, terá repercussão em 
outras duas esferas: a cível e a 
criminal. Para entender quais 
as possíveis penalidades que 
Paulinho, como é conhecido 
no cenário político santa-cru-
zense, pode sofrer, o Grupo 
Arauto conversou com o 
advogado Luciano Almeida. 
Sem falar neste caso em par-
ticular, pois não atua nele, 
comentou apenas quais são as 
sanções comuns que políticos 
sofrem em casos semelhantes 
a este. Se o vereador for con-
denado em ambas as esferas, 
mesmo tendo renunciado, 
pode perder os direitos polí-
ticos pelo prazo de oito a 10 
anos sem poder votar e ser 
votado, além de entrar no 
cadastro nacional de pessoas 
inelegíveis.

Ainda conforme o advo-
gado, este tipo de processo, 
por sua complexidade, pode 
demorar bastante tempo. E 
até que haja uma sentença 
condenatória, nada impede 
nova candidatura, já que o 
acusado segue na plenitude 
de seus direitos políticos. 

SOBRE A DENÚNCIA 
DE PAULINHO
Ao que cabe à justiça, na 

esfera cível, que envolvem 
questões financeiras e patri-
moniais, o Ministério Públi-
co, por meio da Ação Civil 
Pública, atribui ao parla-
mentar o ato de improbidade 
administrativa e pede a ele 
uma série de sanções: perda 
dos direitos políticos, perda 
da função pública - para ser-
vidores públicos envolvidos, 
no caso, o assessor de Lersch, 
Carlos Henrique Gomes da 
Silva -, além de condenação 
ao pagamento de multa civil, 
a ser estimada em 100 vezes o 
valor das remunerações rece-
bidas no exercício dos cargos 
e de até três vezes o valor 
recebido indevidamente no 
montante de R$ 62 mil.

Já na ação criminal, além 
de Paulinho, serão julgados 
pela prática dos crimes de 
associação criminosa e con-
cussão (crime de vantagem 
indevida) a mãe dele, Nersi 
Ana Backes, e o assessor, Car-
los Henrique Gomes da Silva. 
Para esses crimes, e com o 
fato de ser réu primário, a 
pena pode ser revertida em 
serviços comunitários, ou até 
mesmo no uso de tornozelei-
ra eletrônica.

Afubra promove tarde de campo sobre horticultura em Santa Cruz

Propriedade de Roberto José e Claudete, em Santa Cruz

DIVULGAÇÃOEm 2017, com o intuito 
de difundir boas práticas de 
conservação de solo e água, o 
Departamento Agroflorestal 
da Afubra, iniciou um pro-
jeto-piloto na propriedade 
de Roberto José e Claudete 
Pick, em Cerro Alegre Baixo, 
interior de Santa Cruz do Sul. 
Feirante, a família produto-
ra iniciou, numa pequena 
área de terras onde cultiva 
hortaliças, sob a orientação 
do técnico agrícola da Afu-
bra, Nataniél Sampaio, o 
Sistema de Plantio Direto de 
Hortaliças (SPDH). “De uma 
pequena área experimental, 
o produtor e sua esposa, com 

os resultados obtidos, expan-
diram o sistema de produção 
para toda a área produtora 
da propriedade”, revela o 
gerente do Departamento 
Agroflorestal da Afubra, 
engenheiro florestal, Juarez 
Iensen Pedroso, explicando 
que o objetivo do Sistema de 
Plantio Direto de Hortaliças 
é, além da conservação do 
solo e da água, melhorar o 
processo de produção, au-
mentando a produtividade e 
a rentabilidade dos produto-
res rurais.

Para mostrar aos produto-
res os resultados obtidos, a 
Afubra promove, em parceria 

com a Emater e a Secreta-
ria de Agricultura de Santa 
Cruz do Sul, uma Tarde de 
Campo na propriedade de 
Roberto José e Claudete Pick. 
O encontro será no dia 11 de 
julho, com início às 13 horas 
(em caso de chuva, o evento 
será transferido para nova 
data). “Os produtores serão 
organizados por grupos e 
farão a visitação às estações, 
que abordarão as plantas 
de cobertura em sistema de 
plantio direto, o manejo de 
palhada e estabelecimento de 
cultivos e a rastreabilidade 
na produção de hortaliças”, 
explica Pedroso.

PRODUÇÃO


