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ÇonstftmníÊD 
vai dia 20\^ 

ao CõngressCí 
O presidente José Sarney, 

prometeu aos lideres doV 
PMDB e da Frente Liberal^, 
com os quais -se reuniu na-"A 

manha de ontem, que até $g 
dia 20 estará enviando ag-
Congresso mensagemr. 
acompanhada de emenda*' 
convocando a Assembléias" 
Nacional Constituinte, |/~ 
sei eleita no pleito de 15 df">" 
novembro de 1986. r 

As lideranças da Aliança 
acertaram com Sarney pa
ra amanhã a votação do 
projeto que regulamenta as 
eleições municipais de 15 
de novembro deste ano.' Foi 
aprovada também a nova 
propaganda eleitoral gra
tuita, que reserva 40 dias 
rio espaço das emissoras de 
rádio e televisão, sendo 

, mela hora de dia e meia ho-
• raà noite. 

f 

AREUNIAO' ' 

A reunião do chamado 
Conselho. Político foi relati
vamente rápida. O presi
dente também concordou,' 
segundo o'lídér do PMDB 
no Senado, Humberto Lu-
cena, em que o próprio 
Congresso, através de su-
bemenda à emenda presi
dencial, crie uma fórmula 
para resolver se um terço 
de senadores, (eleitos em 
1982) têm ou não direito de 
participar da Assembléia 

'.- Constituinte. ' " 

O líder do PMDB no Se
nado afirmou que se trata 
de uma deferência do pre^ 
sidente da República." Lu-
cena está. disposto a ouvir 
os senadores eleitos em 
1982, para conhecer as dife
rentes opiniões a respeito. 
Existe uma sugestão no 
sentido de que o eleitorado 
nacional seja consultado et 

_ se autoriza ou não que estes 
' senadores participem da 
Constituinte. 

Sarney também resolveu 
deferir ao Congresso a ini
ciativa de uma lei prorro
gando a atual Lei do Inqul-
linato, que se extingue no 
próximo dia 30 de Julho. O 
ministro da Administra
ção, Aluizlo Alves, deverá 
manter entendimentos com 
os líderes do PMDB e. da 
Frente Liberal a respeito 
da elaboração do projeto. . 

Nos termos do entendi
mento entre o Presidente e 
os lideres da Aliança De
mocrática, a propaganda 
eleitoral gratuita nas elei
ções terá a duração de 40 
dias — uma hora diária, 
sendo meia hora de dia e 
meia hora de noite. 

CASA PRÓPRIA 

Os líderes do PMDB e da 
Frente Liberal na Câmara 
e no Senado voltaram a no
vo encontro com o Presi
dente. O ministro do Desen
volvimento Urbano e Melo 
Ambiente, Flávlo Peixoto, 
e ó chefe do Gabinete Civil 
da Presidência da Repúbli
ca, .José Hugo Castelo 

L Branco, à tarde de ontem, 
para tratar do* problema do 

' reajuste das prestações dã 
, casa própria. "/ « í 
' - Nenhuma solução chegou 
â ser definida, ao final da 
reunião, sendo marcado 

i novo encontro para hoje às 
18 horas. O senador Hum
berto Lucena acredita que 
até sexta-feira será dada 

' uma solução para o proble
ma da casa própria. Cresce 
uma tendência, segundo o 
líder do PMDB na Câmara, 
deputado Pimenta da Vei
ga,' no sentido de manter a 
anualldade dos reajustes e 
o critério da equivalência 
salarial. 

O noticiário sobre a 
Constituinte está na pá
gina 5. Outras notícias 
sobre a prestação da 
casa própria na página 
13 


