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garantem a 
autonomia de Brasilia 
O deputado Francisco Carneiro 

(PMDB), Valmir Campeio (PFL) e 
Márcia Kubitschek (PMDB), 
membros do "Centrão"i 
asseguraram ontem que a 
autonomia política do Distrito 
Federal será efetivada, mas 
ressalvaram que apresentarão 
emenda propondo a alteração da 
data das eleições e do período do 
mandato do governador eleito do 
DF. 

Segundo os parlamentares, não 
existe o perigo de a autonomia do 
DF vir a ser ameaçada pelo "Cen-
trao", já que sua criação foi 
ocasionada pelos "radicalismos", 
surgidos no anteprojeto de Cons
tituição elaborado pela Comissão 
de Sistematizaçâo < na área 
econômica. 

Os centristas confessaram, no 
entanto, que discordam do texto do 
anteprojeto de Constituição em 
relação áiautonomia de Brasília. De 
acordo com o texto aprovado na 
Comissão, as eleições para gover
nador do DF ocorrerão em 1988, 
assim como o pleito para 
deputados- distritais, e o mandato 
dos ocupantes destes cargos será 
coincidente, com os já existentes 
nos outros estados. Ou seja, o 
governador e os deputados terão 

mandato de dois anos, já que as 
'eleições para governador e 
deputados dos outros estados 
serão realizadas em 1990. 

Os membros do "Centrão'7DF 
, são contra o mandato de dois anos 
para o rjrimeiro governador eleito 
de Brasilia. O consenso do "Cen-
trão",i no entanto, é só quanto ao 
mandato tampão, a partir daí as 
opiniões se dividem-

A deputada Márcia Kubitschek 
defende que a eleição do gover
nador seja coincidente com a de 
presidente da República, com man
dato igual ao presidencial. Trocan
do em miúdos, de acordo com o 
atual texto do anteprojeto de 
Constituição, as eleições ocorre
riam em 1988, com mandato para o 
governador de cinco anos. 

Já o deputado Valmir Campeio 
apresentara emenda defendendo as 
eleições para governador em 1990, 
com mandato de quatro anos, 
enquanto o deputado Francisco 
Carneiro defende a mesma tese. 
Em contrapartida, o senador Meira 
Filho (PMDB) e o deputado Jofran 
Frejat (PFL), também membros do 
"Centrão",i ainda não têm uma 
opinião formada sobre o assunto. 
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