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0 encontro de
São Paulo, um sucesso.
A Assembléia, Legislativa recebeu mais de 1.300 lide7'anças municipalistas.
0
lançamento da F rente Municipalista pelas Diretas e Constituinte,
um movimento suprapartidário e de
âmbito nacional que congrega prefei
tos, vice-prefeitos e vereadores, reu
niu a Assembléia Legislativa de São
Paulo, no dia 23 de fevereiro, delega
ções de 512 municípios paulistas e co
mitivas de 11 Estados. Ao todo, mais
de 1300 pessoas comprimiram-se no
plenário da Assembléia Legislativa
de São Paulo, onde estavam o deputa
do Dante de Oliveira (PMDB-MT), o
deputado Ulysses Guimarães (PMI)BSP), o governador Franco Montoro e
outras personalidades políticas.
N a s d e le g a ç õ e s p a u l i s t a s ,
destacou-se a presença de .342 prefei
tos. Os Estados, de m aneira geral, fo
ram representados por presidentes
de associações de prefeitos e vereado
res. Participaram efetivam ente da so
lenidade representantes do Rio G ran
de do Sul, Goiás, Minas Gerais, Espí
rito Santo, Piauí, Pernambuco, P ara
ná, Ceará, Bahia, Mato Grosso do Sul
eM ato Grosso.
Liderada pela Associação Paulista
de Municípios, Comissão Interpartidária de Prefeitos e União dos Verea
dores do Brasil, com apoio da Assem
bléia Legislativa de São Paulo, a
F rente Municipalista iniciou suas atividades discutindo form as de luta
mais eficazes para a reconquista das
eleições diretas para Presidente da
República e a convocação de uma As
sembléia Nacional Constituinte.
Tudo ficou registrado numa mo
ção, aprovada por unanimidade pelo
plenário (veja m atéria na página se
guinte). Vale destacar que prefeitos,
vice-prefeitos e vereadores de todos
os partidos e todo o País decidiram
organizar uma nova m archa a Brasí
lia, qUando da votação da Em enda
Dante de Oliveira, para conseguir o
apoio do PDS às diretas. Segundo en
tendimento geral, o Congresso é a
única instituição que pode oferecer
uma saída política e negoHada para a
crise que vivemos, caracterizada
principalmente pelo desgaste do po
der público.

emergência. As autoridades munici
pais são interm ediários de fato entre
os congressistas e os eleitores, pois
constituem as bases de todos os p arti
dos e formam a espinha dorsal de
qualquer campanha eleitoral. P ortan
to, nada mais natural e legítimo que
se dirijam a Brasília para dizer aos
políticos de suas regiões quais são as
aspirações dos eleitores” .
No discurso de encerram ento da
solenidade, Quércia (veja íntegra na
última página) enfatizou que o municipalismo é um caminho necessário
para a construção de um Brasil novo,
com governo escolhido livrem ente e
dedicado verdadeiram ente ao bem
público. O municipalismo, na opinião
do vice-governador, será uma g a ra n 
tia de democracia porque privilegia o
povo e não grupos de tecnocratas ci
vis ou militares.

A direção da F rente Municipalista
ficou encarregada de criar e pôr em
prática novos meios de pressão sobre
deputados e senadores para que apro
vem as eleições diretas, já. O vicegovernador P restes Quércia. que é
presidente da Associação Paulista de
Municípios, foi escolhido, por aclama
ção do plenário, coordenador nacio
nal da F rente Municipalista e encar
regado de organizar reuniões de cu
nho regional para unificar o movi
mento municipalista nacional.
Para Quércia, a F ren te Municipa
lista vai colocar ao lado do povo, na
luta pelas diretas e Constituinte, qua;
tro mil prefeitos, quatro mil viceirefeitos e 50 mil vereadores e outras
ideranças municipalistas em toda a
extensão do território brasileiro.
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“ E ssa força” , ele explicou, “ é
considerável. No ano passado, contra
a vontade do Palácio do Planalto, o
Congresso aprovou a Em enda Passos
Porto depois de sensibilizados por
municipalistas de todo o Brasil que
foram a Brasília apesar do estado de

“ A m aneira deste País ser grande
e forte, como o vemos em nóssos so
nhos, é assentar-se numa estru tu ra
de municípios fortes. Não reivindica
mos só dinheiro. Não queremos só re
form as que aumentem a presença dos
municípios na arrecadação dos tribu
tos.
Queremos que o município assu
ma o comando dos primeiros graus da
educação, que o centralism o mistificador destruiu. Queremos que o povo

N é fi T a le s , o a n fitriã o

e as autoridades municipais cuidem
da saúde e da segurança pública, que
os déspotas relegaram . Queremos
que os municípios sejam as veias con
dutoras de um sangue novo a forlale-
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Os prefeitos, vice-prefeitos
e vereadores aprovaram uma nova
marcha a Brasília, para pressionar
democraticamente o Congresso, como no
caso da Emenda, Passos Porto.
Agora,, é a, E m enda, D ante de Oliveira
e senadores das duas regiões; e os
municipalistas do PDS organizarão
comitivas de prefeitos, vice-prefeitos
e vereadores da legenda que deverão
e n tra r em contato com parlam enta
res pedessistas.
Participaram da histórica reunião
na Secretaria do Interior, em São
Paulo, lideranças municipalistas de
dez E stados. A seguir, seus nomes e
Estados onde atuam .
São Paulo: O restes Quércia, vicegovernador e presidente da Associa
ção Paulista ae Municípios; Chopin
Tavares de Lima, secretário do In te
rior; Amauri Lopes, presidente da
Associação de vice-prefeitos de São
Paulo; Lincoln M agalhães, prefeito
de Rio Claro; e Paulo Silas Alvaren
ga, presidente da União dos Vereado
res do Brasil (PMDB).
Rio Grande do Sul: Irajá Rodri
gues, deputado federal (PMDB).
Goiás: Alano de Freitas, presiden
te da Associação Goiana de Municí
pios e prefeito de Jaraguá; Euler Ivo,
vereador erri Goiânia.
Minas Gerais: José Evangelista
de Souza, presidente da Associação
dos Municípios do Alto Paraopeba
(Minas Gerais) e prefeito de São Brás
Suaçi.
O s m unii ip a lis ta s foram ch e g a n d o em ca ra v a n a s , d e d iv erso s
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cer a estru tu ra da Nação brasileira” ,
disse Orestes Quércia.
No dia seguinte ao lançamento
oficial, a F rente Municipalista pelas
Diretas e Constituinte realizou sua
prim eira sessão de trabalho na Secre
taria do Interior do E stado de São
Paulo. Logo de início, a F re n te rece
beu adesão de novos Estados, que co
locaram suas organizações municipa
listas à disposição. Assim, o Rio
Grande do N orte, Paraíba, Rio de J a 
neiro e Santa C atarina reforçaram a
Frente. Os demais Estados estão sen
do contatados.
Na Secretaria do Interior, ficou
decidido que a prim eira reunião re 
gional da F rente Municipalista será
realizada em Fortaleza, após o C arna
val. O Ceará, a propósito, é um teste
munho de caráter m terpartidário do
movimento municipalista e da legiti
midade do anseio pelas diretas e pela
Constituinte. No Estado inteiro, o
PDS só não domina oito prefeituras,
e a delegação que esteve em São Pau
lo, liderada pelo prefeito de Jaguaribara e presidente da Associação dos
Prefeitos Cearenses, Francisco Ho
landa Guedes, era composta por sete
pedessistas. Depois do Ceará, as reu
niões regionais serão realizadas, no
Espirito Santo, Pernambuco e P ara
ná.
A Atesociação Goiana de Municí
pios, por decisão da F rente Municipalista, fará a coordenação final da m ar
cha a Brasília, e Goiânia será a sede
do último encontro regional, a ser
JORNAL DO INTERIOR ~

realizado nas vésperas da votação da
Em enda Dante de Oliveira. Três ou
tra s providências práticas foram to 
madas na Secretaria do Interior: du
rante a m archa a Brasília, uma comis
são de prefeitos, vice-prefeitos e ve
readores en treg ará à presidência da

República um a moção de repúdio às
alterações introduzidas pela Secreta
ria do Planejam ento na Em enda P as
sos Porto; todas as Câm aras Munici
pais do País aprovarão requerim en
tos a favor das diretas e Constituinte
e os enviarão aos deputados federais
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Espírito Santo: Ferdinand Berredo de Menezes, prefeito de Vitória
(PMDB); Vasco Alves Oliveira Jú
nior, prefeito de Vitória e diretor da
Associação de Prefeitos do Espirito
Santo (PMDB); Amocin Leite, prefei
to de São M ateus.
Piauí: Antonio Noronha Pessoa
Filho, prefeito de M onsenhor Gil e
presidente da Associação dos Municí
pios do Alto Parnaíba, no Piauí.
P ern am b u co: E lia s G om es,
secretário-geral da Associação Municipalista de Pernam buco e prefeito da
cidade de Cabo; Geraldo Pinho Alves,
prefeito de Paulista: Antonio Paschoal, vereador em Olinda (PMDB);
Luiz Xavier de Paiva, vice-prefeito de
Olinda (PMDB); Manoel Vieira de
Araújo, vereador em Olinda PMDB),
Severino A rruda, presidente da Câ
m ara Municipal de Olinda (PMDB);
Marco Russel Alves, secretário da
Saúde e Serviços Urbanos de Paulista
(PMDB); Antonio Eustáqui, presiden
te da C âm ara Municipal de Paulista
(PMDB); José Castro Rezende, verea
dor em Paulista (PDS).
Paraná: Eudes Moraes, secretá
rio ^executivo da Associação dos Mu
nicípios do Paraná; e Hasiel Pereira,
vereador em Curitiba
Ceará: Francisco Lopes, vereador
em Fortaleza.
Bahia: Raimundo José Carneiro,
prefeito de Santo Amaro da Purifica
ção; José Raimundo Alves, presiden
te da C âm ara Municipal ae Santo
Amaro da Purificação; e Edilson José
do Nascim ento, vereador de Santo
Amaro.
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