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Congresso Constituinte — f-
ofto deputados e três sena- i 
dores —vai sê reunir até o j; 
ílnal desta semana para re- y 
discutir a realização de-V 
eleições dlretas no DP, poní™~s 
forme proposta aprovadas;1 

pela S u b c o m i s s ã o da?* 
União, Distrito Federal £j[|' 
Territórios. A informação ^ ? 
do deputado Francisco**. 
Carneiro (PMDB); um dos», 
articuladores do encontro. ^ * 

Segundo Camelo, a reu^-í 
nlâo servira para definição*?*» 
de uma proposta de "corijM, 
senso", entre os pa r l amenp^ 
tares do DF: a realização, 
de eleições em 15 de noçTT 
vembro de 1988 para gove r -^ 
nador, vice e Assembleia^) 
Legislativa local - aprova-jf 
da pela subcomissão presi
dida pelo deputado Jofran 
Frejat (PFL) — não obteve 
unanimidade dos parla
mentares brastlienses. 

Ode teputado Valmtr Cam
pelo (PFL) informou on
tem que vai apresentar 
emenda a plenária da Co
missão dos Estados à qual 
a subcomissão do DF está 
ligada para ampliar para 
seis anos o mandato do go
vernador a ser eleito pelo 
DF. Ele disse considerar 
"muito pouco" o prazo de 
dois anos fixado no substi
tutivo do anteprojeto do de
putado Slgmarlnga Seixas 
(PMDB). 

Campelo classificou o 
substitutivo . de ."grande 
passo". O deputado pefelis-
ta acha. porém, que o man
dato de dois anos prejudi
cará a administração elei
ta, deflagrando em seu se
gundo ano de gestão nova 
discussão eleitoral. O par
lamentar lembra também 
que a definição pelos seis 
anos permitirá a coincidên
cia de mandatos com ou
tros estados do País, que 
escolherão governadores 
em 94. 

O senador Maurício Cor
rêa também considera pe
queno os dois anos propos
tos pela subcomissão. O 
constituinte defende seis 
anos para o sucessor do go
vernador José Aparecido. 
Os pedetlstas afirmam ser 
"golpe" o mandato de dois 
a n o s . L e m b r a m q u e 
Maurício Corrêa é o candi
dato natural da legenda e o 
consideram "imbatível" 
num futuro pleito direto. 

DATA DAS ELEIÇÕES 

O deputado Francisco 
Carneiro representa a se
gunda corrente de discór
dia com o substitutivo 
aprovado. Ele defende o. 
adiamento para 15 de no
vembro de 1989, da data de
finida para a realização 
das eleições. A tese do par
lamentar peemedebista: o 
mandato do futuro gover
nador do DF tem de coinci
dir com os demais pleitos 
estaduais. 

Até a realização das elei
ções — raciocina Carneio 
—, ó Distrito Federal deve 
ter "uma legislação tanv" 
pão" elaborada por uma 
comissão mista de senado
res e deputados. Ele tam
bém criticou o mandato de 
dois anos e disse pretender 
redefini-lo para quatro 
através de emdhda, que 
apresenta hoje à Comissão 
dos Estados. Ela modifica
rá também a data d&pleito, 
flxando-o em 15 de novem
bro de 1989. 


