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CONTRIBUA
SUAS IDEIAS FARA
A CONSTITUIR!
O congresso
municipcãista
de Santos
pretende ser
o grande
laboratório
da Constituinte.
Prefeitos,

vice-prefeitos e
vereadores
deverão
encaminhar
suas sugestões,
suas idéias.
Contribua,
companheiro
municipalistal

"A situação das
nossas prefeituras
é insustentável”

'Os municípios foram
a grande trincheira
contra a ditadura”
Franco Montoro

Orestes Quércia

"Nosso povo somente
será feliz com
justiça e liberdade”
Almir Pazzianotto

(Os discursos, na página 3)
do Planejamento, João
0 ministro
Sayad, será o destaque de hoje do
programa do congresso. Sayad partici
pará, como expositor, do painel "As
reivindicações municipalistas: reforma
tributária emergencial e autonomia
municipal na nova Constituição". Será
às 14 horas. O governador de Goiás, íris Rezende, que também participaria
do painel, adiou sua vinda ao congres
so para a próxima quarta-feira, devido
ao falecimento do arcebispo de Goiâ
nia, dom Fernando Gomes dos Santos.
Página 4.

Q presidente da Câmara Municipal
de são Paulo, Marcos
Mendonça, destacou em entrevista
ao JORNAL DO INTERIOR
a importância do congresso,
neste momento em que se inicia
a discussão de temas como a
reforma tributária emergencial
e a autonomia dos municípios.
Página 4.

Q

Plantão da Constituinte começará
a

funcionar hoje, no

plenário n do Clube XV. O plantão,
coordenado pelo professor
Geraldo Ataliba, é um laboratório
de discussão sintética de
todos os temas que farão parte da
Assembléia Nacional Constituinte.
Grupos de trabalho estarão debatendo
suas sugestões.

solene de instalação do 299
A sessão
Congresso Estadual de Municípios
reuniu no Salão de Mármore do Clube
XV mais de dois mil municipalistas, en
tre prefeitos, vice-prefeitos e vereado
res. Dez oradores, entre os quais o go
vernador Franco Montoro, o vice Orestes Quércia e o ministro do Trabalho,
Almir Pãzzíanotto, desfilaram em pro
nunciamentos marcados pela proposta
de fortalecimento do município, a re
forma tributária emergencial e a Cons
tituinte. A sessão solene, na página 2.

