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Notícia anterior Próxima notícia

Os deputados e a ‘coisa errada’
Doação oculta é chamada de burrice em meio à comissão que teve até declaração de
amor

Pouco antes de o plenário da Câmara começar a analisar ontem o texto-base da reforma política, o relator
Vicente Cândido (PT-SP) recuou em dois pontos polêmicos. Admitiu que o valor previsto para o fundo eleitoral,
de R$ 3,6 bilhões, é muito alto e deve ser reduzido. Também desistiu de doações ocultas para candidatos. Nos
dois casos, reconheceu que mudou de posição após repercussão negativa. Sob intensa pressão, a Câmara
também começou a negociar modelo híbrido para o distritão como forma de neutralizar a rejeição de parte dos
deputados. O chamado “semidistritão” incluiria o voto no candidato, mas também na legenda. No fim da noite,
a votação foi adiada para a semana que vem. Acostumado a sentar-se ao lado do relator da reforma política,
Vicente Cândido (PT-SP), em todos os debates sobre o tema, o presidente da comissão especial que trata das
novas regras eleitorais, Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA), disse que a proposta do colega de ocultar a identidade
de quem doar para campanha eleitoral era para esconder quem quer “fazer coisa errada”. A ideia que constava
do projeto apresentado na terça-feira à comissão foi tão criticada que Cândido decidiu voltar atrás e retirou do
texto essa previsão.

Descontração. Lúcio Vieira Lima entre Cândido (à esquerda) e Orlando Silva (à direita)

— Quem quer doação oculta é porque quer fazer coisa errada. E o pior é que isso mancha toda a reforma
política. É burrice. Quero ver de quem foi essa ideia, porque até agora está oculto — reclamou Vieira Lima, que
é acusado de receber R$ 1 milhão da Odebrecht via caixa dois e cujo irmão Geddel Vieira Lima foi preso e
denunciado ontem por obstrução à Justiça.
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Cândido defendeu sua posição, explicou por que havia acatado a ideia, que segundo ele, partiu de “vários
deputados”, os quais não quis nominar, mas, no fim da tarde, depois de horas de discussão e críticas dos
colegas, resolveu abrir mão dessa proposta.

— Pelas falas aqui, e pela fala até do presidente, dizendo ser contra, eu não tenho outro caminho a não ser
retirar. Como estamos num Brasil de Lava-Jato, que clama por transparência, já que é assim, tem que abrir
tudo. A comissão aqui é soberana. Pelas falas aqui, não tem sustentabilidade, estou retirando — anunciou
Vicente Cândido.

Além de Lúcio Vieira Lima, outros integrantes da comissão bombardearam a criação do doador oculto. O
debate de ontem era para acertar o texto, e não para votar a matéria, já que, simultaneamente, estava em
andamento uma sessão do plenário — o que regimentalmente impede votações nas comissões.

— Eu não gosto desse negócio de oculto. Tem que ser tudo às claras, eleição tem que ser límpida. Se você
doa para o candidato, é porque você gosta dele — discursou a deputada Laura Carneiro (PMDB-RJ).

Apesar das divergências entre os deputados, a comissão da reforma política, que tem se reunido desde
outubro do ano passado, tem momentos de descontração e bom humor. Ontem houve espaço até para
declaração de amor.

Enquanto Laura discursava e via seu tempo, marcado no cronômetro, acabar, tentou se antecipar ao corte
por parte do presidente da comissão.

— O senhor não vai me mandar calar a boca, né? — questionou.
— Claro que não, eu te amo — respondeu Vieira Lima. — Também te amo — disse Laura. — Mas acha que

rola? Não rola porque você não quer — continuou brincando Lúcio Vieira Lima.
— Ninguém quer, vamos lá — encerrou Laura.
Mais tarde, outra colega de Vieira Lima, Renata Abreu (Pode-SP), interrompeu-o enquanto ele comia pão de

queijo sentado à mesa:
— Para de comer, Lúcio.
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