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Quércia lamenta rejeição ao 
^aumento da bancada paulista 

SÃO PAULO — Um veemente pro
testo contra a Comissão de Siste-
matização da Assembléia Nacional 

t Constituinte foi feito ontem pelo Go
vernador de São Paulo, Orestes 
\ Quércia, devido à rejeição ao aumen
t o da bancada paulista federal de 60 
jpara 80 deputados. 

. • .- — Lamento profundamente a atí-
\ tjjde impatriótica da Comisão de Sis-
tematização ao rejeitar a proposta 
fiara que tivéssemos um limite mí-

Jnimo de 80 deputados. Ela demons-
jtrou que não tem nenhum espírito 
publico. Lamento que nós estejamos 

' ria Constituinte com essa Comissão 
— declarou o Governador. 

Quércia não escondia sua indig
nação com o não cumprimento do 
acordo pelo qual a bancada paulista 

' seria aumentada para 80 deputados. 
Alegou que, por direito, São Paulo 
deveria ter 110 deputados: 
. — Fica aqui o meu protesto contra 

jessa Comissão. Só espero que, no 
jplenário, essa injustiça não seja sa-
Ücramentada, pois ela contraria fron-
•talmente os interesses legítimos de 
! São Paulo, que é a maior cidade nor-
=destina do mundo — disse, respon
dendo a criticas feitas por políticos 
^nordestinos às suas reclamações 
»contra a discriminação que se faz a 
São Paulo na limitação de sua banca-

^ — Se alguns companheiros nossos 
pialtaram com o compromisso, eles 

têm de vir a publico se explicar. Não 
podemos deixar isso passar em bran
cas nuvens — acrescentou Quércia, 
que considera mais difícil a aprova
ção da proposta em plenário. Entre
tanto, o Governador manifestou sua 

determinação de lutar para que a 
questão seja revista. 

Também o Prefeito Jânio Quadros, 
que participou ontem, no Palácio dos 
Bandeirantes, da solenidade de assi
natura de convênio para a Saúde, se 
manifestou contra a decisão da Co
missão de Sistematizacão da Consti
tuinte. 

— Já enviei telegrama de protesto 
porque.com essa atitude da Comis- / 
são, parece até que São Paulo não ' 
faz parte da União. E fica aqui a mi- -
nha observação de que os trabalhos • 
da Constituinte vão muito mal — i{ 
disse Jânio. i 

O Governador Orestes Quércia i 
não descartou a possibilidade de ade-
rir a uma campanha pelo pre siden- j 
cíalismo, a exemplo de alguns políti- J 
cos dispostos a, se preciso for, j 
subirem a palanque acompanhados 
do ex-Governador Leonel Brizola pa- j 
ra lutar contra a implantação do • 
parlamentarismo no País. 

— Se houver uma campanha pelo 
presidencialismo, vou avaliar se en
tro ou não. Mas o certo é que não 
tenho restrições ao Brizola — decla
rou Quércia, que ontem foi altamen- T 
te elogiado pelo Prefeito Jânio Qua- i 
dros. Este chegou mesmo a afirmar j 
que está "vinculado" ao Governa
dor e manifestou a intenção de 
apoiar o candidato de Quércia à su
cessão municipal. i 

Perguntado se o PTB fecha com o / 
PMDB na disputa eleitoral para a es- { 
colha do seu sucessor à Prefeitura de 
São Paulo, Jânio Quadros disse enig
mático: "Eu sou PUatos nesse cre
do". 

http://porque.com

