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O primeiro passo para o cumpri- I 
mento do calendário eleitoral e a rea- j 
lização de eleições municipais em 15 j 
de novembro de 88 foi dado ontem, [ 
quando os líderes partidários na Câ- í 
mara dos Deputados indicaram o li- , 
der do PMDB, deputado íbsen Pi- í 
nheiro (RS), como relator de um no- j 
vo projeto baseado nas propostas dos 
deputados Adilson Mota (PDS-RS), 
Genebaldo Corrêa (PMDB-BA) e Ro- ; 
berto Freire (PCB-PE) e em outras 
sugestões dos líderes. O parecer deve . 
ser elaborado até amanhã às 9 horas. ' 

. Dessa forma, os líderes na Cama- '• 
ra> terão um projeto de lei regulamen- / 
tando as eleições, que poderá ir a ple
nário na próxima terça-feira, quando 
seria votada a sua urgência e iniciada 
a discussão para, ainda na próxima 
semana, ir o projeto a plenário. Daí, a 
prpposta seguiria para o Senado, últi
ma .etapa antes de seguir à sanção 
presidencial. 

" Na reunião de ontem ficou acer
tado entre os líderes que as eleições 
municipais têm de ser realizadas este 
aiió e que a própria solução de elabo
ração de um novo texto regulamen
tando o pleito é uma resposta à cam
panha prorrogacionista que vem sen
do orquestrada nas últimas semanas 
dentro do Congresso Nacional, sob o 
argumento de que não se pode reali
zar eleições este ano por falta de tem
po, devido à Constituinte e às leis 
ordinárias que serão votadas a seguir. 

- '©os três projetos entregues, on
tem aos líderes, dois — dos deputados 
Adilson Mota e Genebaldo Corrêa — 
j|«estão publicados e tiveram tramita-
çSb Iniciada, o que poderá facilitar 
rifais ainda as pretensões dos líderes. 
JJ| o projeto do deputado Roberto 
Freire, o mais completo em termos de 
regulamentação das eleições munici
pais, foi divulgado durante a reunião. 

5? 
, f\ O projeto de Roberto Freire pre
v i a realização de eleições municipais 
efn dois turnos em todos os municí
pios com mais de 200 mil eleitores (o 
ojle restringe praticamente apenas às 
capitais) e reduz o mandato dos pre
feitos e vereadores para quatro anos 
(ejes cumprem, atualmente, manda-
tçadè seis anos). Além disso, ele pre
vê* a confecção de cédulas eleitorais 
celoridas, para facilitar a votação dos 
eleitores analfabetos e reduz o domi-
cfifift-plpitoral a nove meses. 


