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Assunto: QUÉRCIA- 46° CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS-SERRA NEGRA

Quércia prestigia o 46°
Congresso de Município

.......... _______

Vereador Mário Cordeiro esteve com Quércia no Congresso
Após a palestra que
que não aceita a entrega das emprerealizou no auditório Mário Covas sas à privatização. Perguntado
Júnior, o ex. governador de São quando sai a candidatura do PMDB
Paulo, deu uma entrevista coletiva
ao governo do Estado dê São Pauà imprensa presente ao evento:
lo, o ex-governador respondeu:
Na entrevista o ex-go- "Isso vai depender das definições
vernador, reafirmou que o grande nacionais. Acredito que só em
problema do Brasil é o enfra- junho haverá uma definição, mas
quecimento dos municípios, ao de qualquer forma posso afirmar ;
contrário de outras nações, onde vocês que estamos organizando
uma força é dada a todos os mu- uma proposta de governo para São
nicípios e citou como exemplo os Paulo.
Estados Unidos e a Alemanha, ciVamos visitar os municítando que os dois países cresceram pios, debater a segurança e principela força dada aos municípios dos palmente, o preço dos pedágios,
mesmos. Quércia criticou também esta máfia que está ganhando uma
o FMI, dizendo que " o mesmo fortuna às custas do povo de São
hoje, joga contra o Brasil e segura Paulo.
o crescimento de nosso país".
Quércia também reafirQuércia defende o prestígio que mou que ele tem dois cenários para
deve ser dado a pequena e média seguir f uturamente: Governador
empresa, e citou também os dois do Estado ou Senador da
países acima como exemplo desse República. Com relação as atuais
prestígio. Quanto a política atual, pesquisas o ex. governador, disse
o ex-governador, citou que na que pelo IBOPE, está em terceiro
cidade de São Paulo, o PMDB é lugar e em tom de ironia afirmou:
aquele mesmo, ou seja, interessado "O Maluf e o Alckmin que tomem
no desenvolvimento do Brasil, e

