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FEZ ÁGUA Oposição não freia base
aliada
Deputados discursam, formam quorum e impulsionam derrota

-BRASÍLIA- A estratégia montada pela oposição para causar o máximo de desgaste ao governo na votação
da denúncia contra o presidente Michel Temer falhou, e o Palácio do Planalto obteve sua primeira vitória,
ontem, antes mesmo do esperado. Como sabia que não teria o total de votos necessários para dar
prosseguimento à denúncia, os partidos se uniram para não dar quorum e obstruir a votação. A ideia era
desgastar ao máximo os aliados de Temer para expor o Executivo ao constrangimento de um eventual
adiamento da sessão.

Mas o governo somou o placar mínimo de 342 deputados presentes um pouco depois do meio-dia. E a
sessão evoluiu rapidamente. Já no fim da manhã, a oposição começou a admitir a derrota.

O descarrilamento da estratégia se deu em parte porque o combinado era que os deputados oposicionistas
não registrariam presença no plenário. Mas antes mesmo do início formal dos debates, o líder do PT, Carlos
Zarattini (SP), pegou o microfone do plenário para pedir que o “contraditório” também fosse ouvido. Com isso,
pelas regras da Câmara, sua presença foi automaticamente registrada. Depois dele, outros cinco oposicionistas
falaram, também tendo suas presenças computadas. “UM ERRO TERRÍVEL" Vice-líder da oposição, o deputado
Sílvio Costa (PTdoBPE) disse que os colegas fizeram o jogo de Temer e os chamou de “burros”.

— Eles vão conseguir os votos mais rápido do que eu imaginava. Foi um erro terrível da oposição. O burro
é capaz de atrapalhar sua vida achando que pode ajudar. O combinado era não dar quórum e manter o
silêncio. Eles vão lá, falam e fazem o jogo do presidente — disse Costa.

Surpresos, os governistas comemoravam. Um dos principais articuladores pró-Temer, o deputado Beto
Mansur (PTBSP) chegou a pensar que fosse possível votar antes das duas da tarde e orientava o colega
Wladimir Costa (SD-PA), que aguardava para discursar, para resumir a fala a um minuto.

Resignada com o fracasso em plenário, a oposição partiu para as manobras previstas no regimento para
atrasar a decisão. Conseguiu apenas que os defensores de Temer tivessem que expor os votos em pleno
horário nobre de televisão.
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