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Eleições municipais 
podem ter regras 

definidas até terça 
BRASÍLIA — Até a próxima terça 

feira, os líderes partidários da Câ
mara devem definir um projeto con
sensual para regulamentar as elei
ções municipais de novembro. A se 
confirmar esta previsão, do relator 
do projeto, o Líder do PMt)B, Depu
tado Ibsen Pinheiro (RS), as novas 
regras para o pleito poderão estar 
prontas até a primeira quinzena de 
maio. 

Ibsen Pinheiro acredita que, apro
vado na Câmara pelas lideranças, o 
projeto não encontrará obstáculos no 
Senado. O otimismo de Ibsen aponta 
para uma velocidade de tramitação 
pouco comum — o projeto seria 
aprovado ainda na próxima terça-fei-
ra na Câmara e confirmado no Sena
do na mesma semana. Em seguida, a 
Presidência da República teria 15 
dias úteis para sancioná-lo. 

Ibsen Pinheiro lembra, entretanto, 
que podem surgir dificuldades decor
rentes de pressões, "de origem inde
finida", para se transferir as eleições 
para o próximo ano, visando a coin
cidi-las com o pleito presidencial. 

O Líder do PMDB garante que até 
agora ninguém o procurou para fa

zer a defesa do adiamento, embora 
existam nada menos que seis emen
das neste sentido — quatro de pee-
medebistas. 

Até a reunião das lideranças na 
manhã de ontem, Ibsen Pinheiro ti
nha em mãos três propostas de pro
jeto de lei. Uma é do pedessista gaú
cho Adylson Motta e diz que "só 
poderão participar candidatos de 
partidos com registro definitivo. As 
outras duas, dos Deputados Roberto 
Freire (PCB-PE) e Genebaldo Corrêa 
(PMDB-BA), têm o cuidado de asse
gurar a participarão de candidatos 
de partidos com registro provisório 
ou que tenham seus estatutos regis
trados no Tribunal Superior Eleito
ral (TSE) até oito dias antes do en
cerramento do prazo de realização 
das Convenções. 

Mais de 300 parlamentares já assi
naram o projeto de decisão, de auto
ria do Deputado Arnaldo Faria de Sá 
(PTB-SP), pedindo que o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) fixe as nor
mas para a realização das eleições 
municipais este ano. O documento 
será encaminhado à Mesa da Consti
tuinte ainda esta semana. 


