
J)e madrugada, um duro golpe para a* 
comemoração da Aliança Democrática 
SRASÍLIA — Duas horas da ma-

gada de ontem: Deputados e Se-
iores gritavam, erguiam os bra-

e jogavam jornais para o alto, 
_ íemorando a aprovação da con

vocação da Constituinte, uma vitó
ria apertada que custou 16 horas de 

i sessão e quase quatro meses de polé
mica. 

Meia hora depois, durante a vota-
S ção da reforma tributária, o Deputa
da Cunha Bueno (PDS-SP) levanta-

.va'suspeita sobre a presença do Se
cador Saldanha Derzi (PMDB-MT), 
É " v o t o " favorável garantiu o nú-

D mínimo para a aprovação. Um 
> golpe na festa da Aliança De-
rática. 

j Iniciou-se um tumulto de quase 
juma hora, que resultou na anulação 
Ida votação no Senado, em decisão 
| unânime da Mesa. O Presidente das 
I sessões conjuntas do Congresso, Se
cador José Fragelli, pressionado por 
jtodos os lados, confirmou a fraude: 
(Derzi tomara um avião às 18 horas, 
(alegando problemas de saúde, e es-
Itava àquela hora no Rio Palace Ho-
jtel. 
| A votação no Senado foi feita sob 
(chamada nominal. O primeiro Se-
jcretário Enéas Faria (PMDB-PR), 
encarregado da chamada e da ano-

i tacão dos votos — confiava na serie-
| dade dos Senadores. Ao chamar 
i Derzi pelo microfone e ouvir uma 
J voz que gritou sim do fundo do plená-
t rio, anotou o voto. 

Ao ser divulgado o resultado, já 
era grande a movimentação da Me-

i sa. O Líder do PDT na Câmara, 
1 Nadyr Rossetti, cochichou com Fra-
i gelli e lhe transmitiu um telefonema 
! que recebera de um funcionário do 

oporto, comunicando que Derzi 
ara. Os Líderes do PMDB na Câ-
a, Pimenta da Veiga, e do Go-
io no Congresso, Senador Fer-

ndo Henrique Cardoso, 
apressaram-se em convencer Ros-

i setti a não levar adiante a denúncia, 
| sob o argumento de que o voto de 
| Derzi não faria diferença, pois bas-
i taria Fragelli votar para garantir os 
| 46 necessários. 

Diante da insistência do Líder do 
! PDT e do Deputado José Genoíno 

(PT-SP), que endossou a denúncia, 
Pimenta desafiou: 

— Vocês terão que provar. 
O plenário estava alheio à confu

são até que Cunha Bueno — que es
cutou a conversa casualmente — 
"pegou uma carona" e correu para o 
microfone de apartes, perguntando 
se Derzi estava no plenário durante 
a votação. Vibrando com o desespe
ro dos Líderes da Aliança Democrá
tica, Genoíno — que, a exemplo de 
Bueno, empenhou-se em obstruir a 
votação — divulgou uma lista de 13 
Senadores ausentes de Brasília, en
tre eles Derzi. Pelo menos dois, no 
entanto, haviam sido vistos no Con
gresso. 

— E se eu provar que Derzi não 
votou? —desafiou Genoíno. 

— Registramos que o Senador vo
tou. Vamos verificar ligando para a 
casa dele. Se eu confirmar a denún
cia, a votação terá que ser refeita — 
respondeu Fragelli. 

A confirmação levou uma hora, 
enquanto o plenário incendiava-se 
com discussões acirradas entre os 
que defendiam a anulação e os que 
alegavam que não era possível após 
a proclamação do resultado e que 
não houve má fé no registro do voto 
de Derzi. 

Outros especulavam quem teria 
gritado o voto em nome de Derzi. 
Mais tarde, num canto do plenário, 
Rossetti revelava a alguns Deputa
dos de quem partiu a denúncia: um 
Senador lhe deu a "dica" dos com
panheiros que não estavam em 
Brasília. 

Eram 3h30m quando a sessão foi 
encerrada. Acabava o sufoco da 
Aliança Democrática. 

Em Aracaju, o Presidente José 
Sarnev reafirmou que a convocação 
da Constituinte é a concretização de 
um compromisso do Governo, assu
mido com o povo em praça pública 
pela Aliança. 

— Resgatamos para o povo a 
grande promessa que tínhamos de 
convocar a Constituinte livre e sobe
rana, que vai confirmar institucio
nalmente a Nova República — enfa
tizou. 


