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DENÚNCIA Acompanhe a votação na
Câmara hoje no portal
www.atarde.com.br/politica
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DENÚNCIA Temer precisa do apoio de ao menos 172 deputados da Câmara para ficar livre da investigação por corrupção

Votos 'indefinidos' decidem futuro de Temer
Renato Costa / Estadão Conteúdo

ESTADÃO CONTEÚDO E
LEANDRO DUARTE
Brasília e A TARDE BSB

A Câmara inicia hoje a sessão que vai analisar a denúncia por corrupção passiva contra Michel Temer, o
primeiro presidente da República a ser alvo de acusação formal por um crime
comum durante o exercício
do mandato.
Se houver quórum mínimo (342 presentes), os deputados votam por aceitar
ou rejeitar o prosseguimento da denúncia. Para o Supremo Tribunal Federal julgar a acusação da Procuradoria-Geral da República é
necessário o aval da Câmara.
Em caso de aceitação da acusação pela Corte, o presidente é afastado por até 180 dias.
Temer precisa do apoio de ao
menos 172 deputados e intensificou nos últimos dias
as articulações que incluem
distribuição de cargos e
emendas parlamentares.
Embora o Planalto esteja
confiante e tente mobilizar
os aliados para barrar já a
denúncia no plenário, o placar da votação pode indicar
o fôlego que o governo terá
para a aprovação de reformas no Congresso e a rejeição de eventual nova acusação formal.
A decisão sobre o destino
do governo Temer, que o peemedebista mesmo classificou como "congressual", está entre os 213 deputados
que não declararam votos.

Michel Temer é
acusado de
corrupção passiva
no caso da J&F

Sessão começa
às 9h quando
fala a defesa de
Temer. Votação,
que é nominal,
deve ocorrer
somente à noite

Nesse contingente estão os
parlamentares que não quiseram responder (156), os indecisos (54) e os que disseram
que vão se abster, se ausentar
e o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ) - ele disse que não vai votar. Conforme o placar, 190 deputados já declaram ser a favor da
admissibilidade da denúncia
e 110 disseram ser contra.
As siglas da oposição de-

cidiram obstruir a sessão,
não marcando presença, estratégia que pode ser revista.
O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva pediu que o PT
vote para acabar com o "lenga-lenga" do caso Temer,
mas um governador petista,
Rui Costa, da Bahia, exonerou dois secretários estaduais para que retomem os
mandatos de deputado e
ajudem a barrar a denúncia

Oposição articula estratégia, mas
não chega a consenso sobre ação
LEANDRO DUARTE
A TARDE BSB

Deputados contrários a Michel Temer asseguram que o
governo não tem condições
de conseguir 342 parlamentares para abrir a votação da
denúncia. Apesar do discurso uníssono da votação em
favor da denúncia da PGR, a
oposição está dividida em
relação a melhor estratégia
para usar na votação da denúncia. O deputado Chico
Alencar (PSOL-RJ) adiantou
que o PSOL, Rede e PDT não
ajudarão o governo a obter
quórum.
“Vamos estar presentes,
no Salão Verde, vamos estar
dentro da sessão. Agora, não
vamos fazer o jogo do governo para engavetar a denúncia. Nós queremos a investigação. Se investigar,
significa amanhã não dar o

quórum, não daremos. Não
temos esse compromisso.”
O parlamentar do PSOL
também foi enfático nas críticas ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ele o criticou por ter
mudado as regras do jogo
em relação ao trâmite para
votação de hoje.
“É unânime o repúdio ao
rito do Rodrigo Maia. Eles
querem fazer um rito sumá-

O PT anunciou
repúdio ao rito
definido por
Maia e também
definiu pela
obstrução

Parecer é lido em Plenário
e presidente notificado
Além de intensas negociações, reuniões e definições
de estratégias, o primeiro
dia de trabalho na Câmara
dos Deputados após o recesso foi a data da leitura do
parecer da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ)
sobre a denúncia contra o
presidente Michel Temer.
O parecer aprovado na CCJ
foi o do deputado Paulo
Abi-Ackel (PSDB-MG) que foi
contrário a denúncia contra
Temer. No documento, o
parlamentar contestou a relevância das provas apresentadas contra o presidente da
República e optou pelo arquivamento da matéria.
O relator original da matéria era o peemedebista
Sérgio Zveiter (PMDB-RJ),
que pedia o prosseguimento

da denúncia. Após uma série
de trocas de parlamentares
na CCJ promovidas pelo governo para assegurar a vitória, o parecer de Zveiter foi
derrotado. Após leitura do
parecer, realizado pela deputada Mariana Carvalho
(PSDB-RO), o protocolo da
denúncia previa a notificação ao presidente da República. A ação foi realizada pelo secretário da Câmara, deputado Giacobo (PR-PR).
A leitura é um dos passos
estabelecidos pelo regimento da Câmara para ingressar
a denúncia entre os assuntos a serem debatidos em
plenário. Na sessão seguinte, hoje, os parlamentares
discutem e votam.
LEANDRO DUARTE

(leia na página A8). A acusação contra o presidente
tem como base a delação da
J&F. Para que seja admitida
são necessários 342 votos, ou
2/3 dos deputados federais.

Bastidores

Na véspera da votação da denúncia, o ambiente na Câmara dos Deputados era de
correria e concentração de
parlamentares em reuniões

Antonio Augusto/ Câmara dos Deputados / 11.05.2016

rio. Abre a sessão, quando
atingir o quórum de 257, votam o encerramento da discussão e com maioria simples podem ganhar. Pode
acontecer o absurdo de ter
10 ou 12 discutindo a matéria e encerrar a discussão.
Foi imposto ainda que não
haverá tempo de liderança.
Nunca vi isso na história da
Câmara. Só haverá orientação de bancada, com um minuto para cada partido. Mas
para isso ele precisa de 342
parlamentares. Não seremos nós que vamos facilitar”, disse Alencar.
O PT foi outro partido que
anunciou repúdio ao rito definido por Maia e também
resolveu fazer obstrução.
“Não conseguimos entender por que ele quer cercear
o debate, impedir a fala da
acusação, evitando que tenhamos um debate apro-
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2017/SRP
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para definição de estratégia.
Governo e oposição traçaram linhas de atuação definida. A base de Temer se diz
confiante, ainda que com
apostas diferentes. Enquanto há deputados que garantem mais de 280 votos favoráveis ao arquivamento
da denúncia, outros dizem
que este número está entre
200 e 220.
Considerado um integrante da tropa de choque de
Temer, o deputado Alceu
Moreira (PMDB-RS), garante
que o governo sairá vitorioso hoje, e jogou para a oposição a necessidade de assegurar quórum para votação da denúncia. “Se querem
ver o Brasil caminhar e não
ficar parado discutindo o
mesmo assunto, que compareçam à votação. Não podemos eternamente debater
a questão”.
Quem também acredita
que haverá a votação amanhã é o vice-líder do governo
e líder do PR, José Rocha
(PR-BA). O deputado baiano
acredita que o governo deverá ter aproximadamente
250 votos. Na conta do parlamentar estão todos os colegas do PSD, PMDB e PP, legendas que fecharam questão em favor de Temer.
José Rocha, no entanto,
deixou claro que só haverá
quórum mínimo se houver
participação da oposição.
LEIA ÍNTEGRA DA MATÉRIA SOBRE
BASTIDORES EM
ATARDE.COM.BR/POLÍTICA

Deputado Chico
Alencar (PSOL)
critica rito de
Rodrigo Maia

fundado e que a população
possa assistir a essa votação
no horário da noite, entre
18h da tarde e 22h da noite”,
afirmou o líder do partido
Carlos Zaratinni ao responder às declarações de Rodrigo Maia, que disse mais cedo
que gostaria de definir toda
a situação até o fim da tarde.
O partido, contudo, visualiza a possibilidade de os governistas abrirem a sessão
com 257 deputados para começar e encerrar as discussões, uma possibilidade de
aferir a real força do governo
em plenário. “Nós queremos
saber se eles têm ou não os
257 votos que permitirão ou
não a aprovação do requerimento de discussão. Essa é
a questão fundamental. Eles
dizem que têm. A partir disso, vamos avaliar a cada momento”.
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PREGÃO PRESENCIAL N°021/2017
O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que no dia
15/08/2017, às 15h00min, no endereço, Rua Archimedes Martins, 525 - Centauro - Eunápolis/BA,
serão recebidas propostas relativas ao Pregão Presencial n° 021/2017, tendo como objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de Impressoras, visando atender as
demandas das Secretarias do Município. Os interessados poderão fazer a leitura do edital na Sala
de Superintendência de Licitações nos dias úteis no horário de 08h:00min às 12h:00min. Se adquirido, será cobrado apenas o custo efetivo de reprodução, caso ocorra. Maiores informações poderão
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PREGÃO PRESENCIAL N°022/2017
O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que no dia
15/08/2017, às 16h00min, no endereço, Rua Archimedes Martins, 525 - Centauro - Eunápolis/BA,
serão recebidas propostas relativas ao Pregão Presencial n° 022/2017, tendo como objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e recargas de impressoras pertencentes ao Município de Eunápolis. Os interessados poderão fazer a leitura do edital na Sala de
Superintendência de Licitações nos dias úteis no horário de 08h:00min às 12h:00min. Se adquirido,
será cobrado apenas o custo efetivo de reprodução, caso ocorra. Maiores informações poderão
ser obtidas no endereço acima referenciado ou pelo e-mail: licitaeunapolis@gmail.com. As demais
fases do certame serão publicadas no DOM, no site www.eunapolis.ba.gov.br. Eunápolis - BA, 01 de
Agosto de 2017. Sandra Mara Rocha de Oliveira Ramos - Pregoeira Oficial.
PREGÃO PRESENCIAL N°023/2017
O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que no dia
17/08/2017, às 15h00min, no endereço, Rua Archimedes Martins, 525 - Centauro - Eunápolis/
BA, serão recebidas propostas relativas ao Pregão Presencial n° 023/2017, tendo como objeto:
Prestação de serviços de Locação de Brinquedos Infláveis destinados às atividades da Secretaria
Municipal de Assistência Social. Os interessados poderão fazer a leitura do edital na Sala de Superintendência de Licitações nos dias úteis no horário de 08h:00min às 12h:00min. Se adquirido,
será cobrado apenas o custo efetivo de reprodução, caso ocorra. Maiores informações poderão
ser obtidas no endereço acima referenciado ou pelo e-mail: licitaeunapolis@gmail.com. As demais
fases do certame serão publicadas no DOM, no site www.eunapolis.ba.gov.br. Eunápolis - BA, 01 de
Agosto de 2017. Sandra Mara Rocha de Oliveira Ramos - Pregoeira Oficial.

