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PImenta: Leis eleItoraIs ,',,'I 

saem antes de 15 de maio . ~ 
SÃO PAULO - Todas as dúvidas 

que os partidos ainda têm a respeito 
das eleições de novembro vão desa· 
parecer em menos de dez dias. A 
previsão é do Llder do PMDB na Câ· 
mara Federal, Pimenta da Veiga, 
que acredita que toda a matéria elei· 
toral receberá a sanção presidencial 
antes de 15 de maio, quando termina 
o prazo para a desincompatibiliza. 
ção dos que ainda pretendem se cano 
didatar a cargos eletivos. . 
. O Deputado Pimenta da Veiga 

compareceu ontem à posse da nova 
diretoria da Fundação Pedroso Hor. 
ta , que reuniu toda a cúpula peeme· 
debista de São Paulo. Antes da ceri. 
mônia o Llder informou que a regu· 
lamentação das eleições deverá ser 
votada até amanha na Câmara e de· 
pois no Senado. Na próxim a sem a· 
na, receberá a sanção do Presidente 
Sarney . 

- Com isso seriam mantidas as 
datas previstas para as convenções 
partidárias - afirmou Pimenta da 
Veiga. Ele responsabilizou "alguns 
lideres" , que não quis identüicar, 

h 

pela demora na definição da questio 
eleitoral. • " 

.... "'· ... '9 Em Brasllia, os lideres de todo~ ,<\~ 
partidos na Câmara voltam a se reli,' 
nir hoje em busca de um acordo' ~o. , 
bre a lei que regulamentará as ele" ,! 
ções deste ano. ';~i 

As discussões pararam na divisrSJ 
do tempo de propaganda eleitoral 
gratuita no rádio e na televisão. "ós 1 

pequenos partidos não aceitam a"s'Il-' I 
gestão do PMDB para que o tempo o 
de duas horas (em dois blocos lIe') 
uma hora cada) seja dividido ~io· 
porcionalmente ao tamanho ~s 
bancadas na Câm ara . Querem uíl'" 
metade do tempo seja dividlãa~' 
igualmente entre todos os partidó's é 
a outra metade seja dividida prop'or· ~ 
cionalmente. .t.,,_ 

o a"" 
O Ministro da Justiça, Paulo Bros· 

sard, disse que é contra qualque 
po de propaganda eleitoral paga-pe
la televisão. Disse que, por ser n· 
cessA0, a TV só deve ser utilizada de 
forma gratuita, sob fiscalizaçã!j0' a 
Justiça Eleitoral. Admitiu a prdpa· 
ganda paga nos jornais. ~r 


