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para alterar eleições e 
Lei Orgânica de Partidos 

Brasília — Sob a presidência do Senador José 
Samey, presidente da Arena, foram In&íãTãctasTõn-
tem, às l lh as duas comissões que estudarão, res
pectivamente, as alterações que se fazem necessá
rias no Código Eleitoral e na Lei Orgânica dos Par
tidos, visando adaptar esses- dois diplomas legais 
"às novas realidades políticas. do país". 

A comissão que estudará as revisões no Códi
go Eleitoral é presMida pelo Senhor Henrique la 
•Roeque e tem como relator, o Senador Tarso Dutra, 
antigo defensor do voto distrital, enquanto que 
aquela que esitudará a Legislação partidária tem 
como presidente o Deputado Luís Prisco Viana e 
como relator o Deputado e jurista DjaJma Marinho. 

As duas comissões têm 120 dias para ap-reserí- '. 
tar relatórios sobre os seus trabalhos, conforme os 
termos dos atos de, constituição de ambas, assina
dos pelo presidente da Arena. O seeretário-geral da 
Arena, Deputado Luís Prisco Viana (BA), acha que 
òs trabalhos poderão ser realizados antes do pra
zo (Concedido. 

Aos instalar as comissões, o Senador José Sar-
ney afirmou que as alterações.no Código Eleitoral 
e na - legislação partidária se tornavam imperiosas 
em face dás novas realidades politicas vividas pelo 
país, resultantes do processo de abertura política. 

O presidente da Arena disse que o Partido tem 
•urgência com essas matérias e encareceu aos inte-

o'gr antes da comissão que examinará a-Lei Orgâni
ca dos Partidos Políticos uma atenção especial pa
ta tornar àquela legislação mais liberal no estabe
lecimento de regras para a organização de Parti
dos políticos. 

O Sr José Sarney entende que não se justifica 
que a Lei Orgânica dos Partidos dite normas com
pulsórias na organização de Partidos, de forma a\ 
forçá-los a ter uma organização de massa equiva-J 
lente aos dos Partidos comunistas e socialistas. 


