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VITÓRIA Temer comemora ‘decisão
soberana’
O PODER DO PLANALTO Em discurso após a resultado, presidente diz que votação
é conquista da democracia e do direito

-BRASÍLIA- Com um sorriso no rosto logo após o término da votação na Câmara, o presidente Michel
Temer fez um pronunciamento e disse que a manifestação da Câmara não significa uma “vitória pessoal” sua,
e sim uma conquista da democracia. O presidente afirmou que os deputados se posicionaram de forma “clara e
incontestável” e chamou a decisão de “eloquente”.

Discurso. Temer, que fez pronunciamento após o resultado: “Estamos retirando o Brasil da mais
grave crise econômica”

— A decisão soberana do Parlamento não é uma vitória pessoal de quem quer que seja, mas é uma
conquista do Estado democrático de direito, da força das instituições, e da própria Constituição. O poder da
autoridade, tenho repetido isso, emana da lei — disse o presidente.

Temer fez questão de ressaltar que venceu com folga, com votos acima do mínimo necessário, que era de
172. E afirmou que, superada a denúncia, é hora de seguir com as “ações necessárias” para o país, referindo-
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se às reformas.
— Todos devem obedecer à lei e à Constituição. São os princípios do direito que nos garantem a

normalidade das relações pessoais ou institucionais. Hoje, esses princípios venceram com votos acima da
maioria absoluta na Câmara dos Deputados. E é diante dessa eloquente decisão que eu posso dizer que agora
seguiremos em frente com as ações necessárias para concluir o trabalho que meu governo começou há pouco
mais de um ano. Estamos retirando o Brasil da mais grave crise econômica de nossa História — afirmou
Temer.

O peemedebista disse que quer “construir” com cada brasileiro um país pacificado, “sem ódio ou rancor” ou
“muros que nos separam”. Ele voltou a dizer que seu governo — após o impeachment da ex-presidente Dilma
Rousseff — atravessa uma “ponte”. Críticos da gestão Temer, como o ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso, já ironizaram a “ponte” e disseram que era uma “pinguela”, sugerindo que a travessia, ou o mandato
completo, não seria possível. O PMDB assumiu a Presidência com Temer baseado no documento “Ponte para o
futuro”, que serve de diretriz ao governo.

ESTRATÉGIA COM PARLAMENTARES FUNCIONA
Em tom conciliador, Temer disse que “erram” aqueles que pretendem “dividir os brasileiros”.
— Todos nós somos brasileiros, filhos da mesma nação, detentores dos mesmos direitos e deveres. Quero

construir, com cada brasileiro e cada brasileira, um país melhor, pacificado, justo, sem ódio ou rancor. Nosso
destino inexorável é ser um grande país. Portanto, é preciso acabar com muros que nos separam e nos tornam
menores. É hora de atravessarmos juntos a ponte que nos conduzirá ao grande futuro que o Brasil merece —
afirmou. — Vamos trabalhar juntos pelo Brasil — finalizou.

A vitória do presidente Michel Temer foi construída em cima de cargos e emendas, mas também de muita
conversa do presidente com deputados. Numa ofensiva desde que surgiu a denúncia por corrupção passiva, no
fim de junho, o presidente recebeu mais de 130 parlamentares para audiências no Palácio do Planalto, sem
contar encontros em outros locais, como o Palácio do Jaburu, onde mora Temer, e o Palácio da Alvorada.

A investida do presidente e de seus ministros mais próximos surtiu efeito: dos 130 deputados, 110 votaram
pelo arquivamento da denúncia de corrupção passiva que o presidente enfrentou na Câmara. Um
aproveitamento de 84,6%. Apenas 15 votaram contra Temer, e outros cinco se abstiveram. O presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também no rol de presentes ao Planalto, não votou.

Apenas na última terça-feira, véspera da data decisiva, Temer recebeu 31 deputados no Palácio do Planalto
— que tiveram os nomes detalhados na agenda oficial — e mais representantes da bancada feminina, que não
tiveram seus nomes divulgados pela assessoria do governo até a conclusão desta edição. Desde que a
denúncia chegou à Câmara, no dia 29 de junho, até a noite da véspera da votação, Temer recebeu em seu
gabinete ao menos 117 deputados federais para negociar cargos e emendas: uma média de quase quatro por
dia, isso contando fins de semana.

O presidente recebeu ontem mais 21 parlamentares, 13 deles pela primeira vez nesse tipo de encontro
pós-denúncia, elevando o número para 130.

Além dessas reuniões registradas na agenda oficial, o presidente participou de uma série de encontros com
congressistas em compromissos fora do Planalto, seja em residências de deputados, no Palácio do Jaburu ou
no Alvorada.

Passada a denúncia, a prioridade absoluta do governo é retomar a discussão sobre a reforma da
Previdência com o texto como veio da comissão especial que discutiu o tema. O foco será unir novamente a
base para recuperar os cerca de 300 votos que o governo tinha para votar a Previdência pouco antes de eclodir
o caso JBS, em meados de maio.
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