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Sarney apoia a 
ampliação do 

número de deputados 
O presidente do PDS, José Sarney, o ° 

líder do governo. Cantídio Sampaio, e o 
vice-presidente da Câmara, HaroldoSan-
ford, apoiaram ontem o aumento do 
número de deputados federais a partir de 
82, confirmando observações de influen
tes pedessistas de que a matéria terá boas 
chances de aprovação no Congresso < 
Nacional. Sarney confirmou já ter levan
tado a questão em reunião do Conselho de 
Desenvolvimento Político do governo e 
disse que ela tem entusiástico apoio das 
bancadas do Centro-Sul de praticamente 
todos os partidos políticos, preocupadas 
com sua diminuição numérica no pró
ximo pleito. 

Ao confirmar que não houve, em prin
cípio, objeções à tese da ampliação 
numero de cadeiras, na Câmara, na 
reunião do Conselho de Desenvolvimento 
Político, o senador José Sarney disse cjue 
ã ideia voltará a ser discutida em ocasião 
oportuna. Na sua primeira abordagem, 
conversou-se sobre a possibilidade de 
serem mantidos os mesmos critérios 
vigentes na Constituição, de limitar em 

3 55 as maiores bancadas estaduais e vin- I 
cular o número de deputados ao contin- »: 
gente populacional. ' 

.v Sarney considerou que o momento ; 
oportuno para se discutir a questão é 
agora, no curso da Reforma Eleitoral. 

Revelou haver conversado com o depu
tado Ulysses Guimarães, presidente 
do PMDB, o qual lhe disse haver sido in-. 

, teirado dos receios de seus colegas de São 
Paulo e Paraná com a diminuição de suas 
•bancadas na Câmara. 

«Sou pessoalmente favorável ao 
exame da proposta, tendo manifestado ao 
Conselho Politico do governo minha 
preocupação com o aumento da população 
brasileira e com o número limitado de 
deputados. Temo que possamos gerar 
tensões entre Estados que terão sua , 
representação diminuída, como Rio de 
Janeiro, que poderá perder de 9 a 11 
deputados, Paraná até seis e São Paulo, 
2» Não desejamos criar o tumulto na 
representação, daí a reivindicação de que 
não se reduza o número de deputados de 
cada Estado», explicou o dirigente do 
PDS. 
- : Na mesma linha, o líder do governo 
Cantídio Sampaio, comentou: 

«O Estado de São Paulo, deve ter força 
parlamentar proporcional ao seu elei- ; 
torado e à sua população, daí porque o ) 
critério de fixação do número deve aten
der a esse objetivon . 

Para o deputado paulista, «o numerus 
classus» não lhe parece o ideal, «pois 
novos eleitores ficam sem representantes 
depois que ele é atingido, se dobrar, por 
exemplo, o número de representantes, 
teríamos a manutenção do número de ; 
representados». 

Segundo Cantídio Sampaio, «a Cã-' 
mara representa o povo brasileiro, razão 
porque, quando o número de eleitores 
aumenta, o número de representantes i 
deve aumentar na mesma proporção» . j . 


