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QUÉRCIA E LUIZ HENRIQUE ANALISAM
CONSTITUINTE E OUESTOES DO PMDB
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O governador Orestes Quércia recebeu ontem (1), no Palácio dos Bandeirantes, o líder do PMDB na Câmara Federal, deputado Luiz Henrique, com o qual conver5

•
"•
i7

sou sobre o País, a Constituinte e o partido. Em entrevista à imprensa o deputado
disse ser importante ouvir a opinião do governador Orestes Quércia" "que ê um dos
principais líderes do PMDB no País".
Respondendo a uma pergunta da imprensa, o deputado disse considerar bas-
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tante positiva a iniciativa dos governadores de promoverem reuniões para amisar as
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principais questões nacionais. "Os governadores têm responsabilidades muito grandes,

•

i
11

F,

são lideranças importantíssimas do PMDB e o ato.de se reunirem demonstra que estão
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preocupados com o partido, com a Constituinte e com a consolidação da democracia,
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que e o bem supremo de uma nação", acentuou Luiz Henrique. "Quanto mais reuniões
^
os governadores realizarem, ampliando a sua união, melhor será"", reiterou
O deputado informou, também, que a pesquisa que esta fazendo no âmbito
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do PMDB, a respeito d^, tendência quanto ao sistema de governo, e uma iniciativa sua
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e não se deve a um pedido do presidente José Sarney, conforme chegou a ser ventila-
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do. Adiantando que ainda não dispunha de dados suficientes, o deputado acrescentou
que devera concluir esse trabalho ate o final deste semana,
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, segue
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OPINIÃO IMPORTANTE
Luiz Henrique disse que não estava em São Paulo para obter uma resposta
oficial do governador a respeito do sistema de governo. "Estou aqui para ouvi-lo^_
pois sua opinião e muito importante neste quadro político que está sendo montado a
partir do substitutivo do relator Bernardo Cabral, que se consubstanciará no projeto
final a ser votado pelo plenário da Constituinte".
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