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Os votos contrários ao substi
tutivo do deputado Valmor Gia-
varina à emenda de convocação 
da Constituinte partiram sobre
tudo do PDT, do PT e do PTB, 
mas vieram também de alguns 
deputados do PMDB, do PDS e 
do PFL, e de um senador do 
PDT, Jaison Barreto (SC). 

O PT e o PDT colocaram-se 
contra o substitutivo, por consi
derarem que a proposta defen
dida pela Aliança Democrática 
era limitada. Ambos os partidos 
sustentam a necessidade de 
maior participação da popula
ção no processo de remoção do 
chamado "entulho autoritário", 
e de uma assembleia autónoma, 
isto é, desvinculada do Congres
so. O PDT avançou mais, pre
tendendo eleições diretas para 
presidente da República, simul
taneamente ao pleito para a Câ
mara e o Senado. ' 

A decisão do PTB, de rejeitar 
o substitutivo, deve-se à outra 
questão, o partido queria ver 
aprovada emenda apresentada 
por seu lider, o deputado Gasto-
ne Righi (SP), convocando a 
Constituinte. Righi tentou vá
rias vezes fazer prevalecer sua 
proposta, e sempre condenou 
que a convocação fosse de ini
ciativa do Executivo, por consi
derar que isso é atribuição do 

Legislativo. 
Apenas a bancada do PT, en

tretanto, votou sem dissenções 
contra o substitutivo. No PDT, o 
deputado J.G. de Araújo Jorge 
(RJ) foi favorável à proposta, e 
no PTB discordaram da maio
ria do partido os deputados Tar
císio Buriti (PB) e Farabulini 
Jr . (SP). 

Entre os pedessistas que re
jeitaram o texto de Giavarina 
está o deputado Jorge Arbage 
(PA), que pretendia ver apro
vada sua emenda. Marcando 
um plebiscito antes da convoca
ção da Constituinte. Outro que 
votou contra foi o deputado Nel
son Marchezan (RS), favorável 
à Constituinte autónoma. Ele 
foi acompanhado pelos deputa
dos gaúchos do PDS Balthazar 
de Bem e Canto. Guido Moesch, 
Oly Fachin, Rubens Ardenghi, 
Victor Faccioni e Darcy Pozza. 

Também do PDS votaram 
contra o substitutivo os deputa
dos Amílcar de Queiroz (AC), 
Wilmar Palis (RJ) , Armando 
P inhe i ro e F e r r e i r a Ma-
rins(SP), Brasilio Caiado, Ib-
sen de Castro e Siqueira Cam
pos, os três de Goiás. Macao Ta-
dano (MT), Epitácio Bitten
court* João Paganella e Vilson 
Kleinubing, todos de Santa Ca
tarina —- cujo governador, Es-

peridião Amin, defende a As
sembleia autónoma —, Renato 
Johnson (PR), e Sebastião Cu
rió (PA). 

Contra a orientação da lide
rança do PFL, colocaram-se os 
deputados Jonathas Nunes (PI) 
e Oscar Alves (PR). Já o núme
ro de dissidentes do PMDB foi 
maior: além de Flávio Bierrén-
bach (SP), relator inicial da 
matéria, e derrotado na Comis
são mista, votaram contra o 
substitutivo os deputados Ma
noel Costa Jr . João Cunha, Mar
eio Santilli, "Amadeu Geara e 
Hermes Zanetti. 

Manoel Costa e Zánetti apre
sentaram à Comissão mista-
emendas — rejeitadas — am
pliando a participação popular 
no processo. 

No senado, o voto surpreen
dente foi o do líder do PDT, Ro
berto Saturnino, candidato à 
prefeitura do Rio de Janeiro: 
ele apoiou o substitutivo de Gia
varina. Assumindo posição con
trária ao texto da Aliança De
mocrática o senador Jaison 
Barreto (PDT/SC), também 
surpreendeu. Ele participou do 
grupo só diretas, quando ainda 
integrava o PMDB. 

O substitutivo de Giavarina 
foi apoiado pela grande maioria 
dos parlamentares; recebeu na 
Câmara 349 votos a favor. 
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