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Para Ibsen, eleições não 
dependem da nova Carta 

PORTO ALEGRE — As eleições 
municipais deste ano serão realiza
das mesmo se houver atraso na pro
mulgação da nova Carta, garantiu 
ontem o Líder do PMDB na Câmara, 
Ibsen Pinheiro (RS). Ele informou 
que o projeto das Lideranças parti
dárias, em elaboração, permitirá que 
a votação se concretize mesmo com 
a atual Constituição. A regulamenta
ção vem sendo escrita de maneira a 
não contrariar princípios de qual
quer das duas Constituições. 

O projeto, segundo Ibsen que o re
digiu, fixa o primeiro turno das elei
ções em 15 de novembro e o segunda 

.em 15 de dezembro. Só haverá dois 

turnos nos municípios com mais de 
200 mil habitantes e se nenhum can
didato alcançar a maioria absoluta 
dos votos. As convenções deverão 
realizar-se a partir de 15 de junho. 
Os candidatos terão de ser filiados 
há mais de cinco meses e ter domicí
lio eleitoral há um ano. Não haverá 
exigência de registro definitivo para 
as legendas. A posse será no primei
ro dia do ano. 

Como o projeto está sendo elabora
do pelos Líderes de todos os parti
dos, Ibsen não duvida da sua aprova
ção e afirma que já na terça-feira 
deverá ser decidido o regime de ur
gência para que seja votado na ses
são seguinte. Assim, quem quiser 

adiar as eleições precisará apresen
tar emenda com o apoio de 280 cons
tituintes. Aprovado o projeto unitá
rio,, nem um atraso proposital da 
promulgação da nova Carta possibi
litará o adiamento do pleito. 

Ibsen, referindo-se às denúncias de 
Sarney sobre o "terror moral" que 
alguns políticos praticam contra ele, 
aduziu: "Quem faz vida pública deve 
estar preparado para enfrentar as 
críticas". Lembrando ser mais fácil 
enfrentar críticas justas, frisou, ser 
um dever estar preparado para rece
ber as injustas. Além disso, afirmou, 
"a opinião pública sabe distinguir 
quando as críticas são exageradas". 


