PROJETO DE LEI Nº 444, DE 2011
Dá denominação a próprio que especifica.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo 1º - Passa a denominar-se “Hospital Estadual de Diadema
Governador Orestes Quércia”, o Hospital Estadual de Diadema, no Bairro
Serraria, do município de Diadema.
Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Orestes Quércia nasceu em Pedregulho, a 18 de Agosto de 1938 . Filho
de Otávio Quércia e Isaura Roque Quércia, Orestes Quércia morou em
Pedregulho e a seguir em Campinas para onde mudou acompanhando a
família e lá foi eleito vice-presidente do grêmio estudantil da Escola Normal
Livre. Também empresário, foi vereador, deputado estadual, senador, vicegovernador e governador do Estado de São Paulo. Construiu a maior parte de
sua trajetória política dentro do PMDB, tendo sido em algumas vezes oposição
aos rumos da direção nacional do partido.
Já em Campinas, ingressou como repórter do Diário do Povo e foi
aprovado no vestibular da Faculdade de Direito da Universidade Católica de
Campinas, onde foi diretor do jornal do Centro Acadêmico 16 de Abril e fundou
a Universidade de Cultura Popular, ligada à Universidade Católica de
Campinas. Locutor entre 1959 e 1963 da Rádio Cultura e da Rádio Brasil,
trabalhou no Jornal de Campinas e na sucursal do Última Hora. A seguir
presidiu a Associação Campinense de Imprensa e trabalhou no Departamento
de Estradas de Rodagem como assistente de produção.

Iniciou sua carreira política ao ser eleito vereador em Campinas pelo
Partido Libertador em 1962. Extinto o pluripartidarismo optou pelo MDB sendo
eleito deputado estadual em 1966 e prefeito de Campinas em 1968.
Em sua gestão desenvolveu trabalhos através de planejamento
coordenado com a Universidade Estadual de Campinas. Foi autor do projeto de
avenidas expressas, pavimentou ruas e avenidas, aperfeiçoou o saneamento
com a construção da terceira estação de tratamento de água e a elaboração do
plano diretor de esgotos, urbanizou o parque Taquaral — na época o maior
centro turístico do estado —, construiu o Palácio dos Esportes e instalou
praças de esportes nos bairros mais populosos. Criou ainda novos núcleos de
habitação popular e a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas.
Nos anos 70 e 80, Orestes Quércia teve seu apogeu político possuindo
uma liderança incontestável junto aos políticos do interior paulista.
Após eleger seu sucessor em 1972, passou a organizar diretórios do
MDB pelo interior paulista e disputou a convenção do partido como candidato
ao Senado Federal, vencendo a disputa. Em 1974, foi eleito senador,
derrotando Carvalho Pinto que disputava a reeleição pela ARENA e era
apontado como favorito.
Na tribuna, foi crítico da política econômica do governo Ernesto Geisel.
Com o retorno ao pluripartidarismo, ingressou no PMDB em 1980.
Em 1982 foi eleito vice-governador de São Paulo na chapa de André
Franco Montouro. Foi adepto das Diretas Já e da campanha vitoriosa de
Tancredo Neves rumo à Presidência em 1985.
Nesse mesmo ano, casou-se com a médica Alaíde Cristina Barbosa
Ulson, com quem teve quatro filhos, e permaneceu casado até sua morte.

Nesse ponto estava em curso sua candidatura a governador em 1986.
Foi indicado como candidato a governador pelo PMDB, e afinal sagrou-se
vitorioso, sendo o 28° governador do estado de São Paulo.
Em 1987, Orestes Quércia criou a Secretaria do Menor, uma atitude
pioneira e anterior à promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente,
promulgado em nível federal em 1990. Tirou menores carentes e abandonados
das ruas e empregou-os como aprendizes em empresas estatais, como a
SABESP.
Na área dos transportes, realizou investimentos na duplicação de
rodovias como a Anhangüera e a D. Pedro I e na reforma de estradas vicinais.
A seguir, ampliou a linha leste-oeste do metrô, inaugurando as estações
Barra Funda, Marechal Deodoro, e a extensão leste da Vila Matilde até
Corinthians-Itaquera. Também deu início às obras do ramal Paulista do metrô,
das estações Paraíso à Consolação.
No setor de saneamento básico, em 1988, através da SABESP, colocou
em operação a Estação de Tratamento de Esgotos de Barueri, aumentando de
5% para 25% o índice de tratamento dos esgotos na Região Metropolitana.
Em 1990, concluiu as obras da SABESP de produção e tratamento de
água da Estação de Tratamento de Taiaçupeba, localizada na Represa de
Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes, melhorando o abastecimento de água da
região leste de Grande São Paulo.
Na segurança pública, inventou o Rádio Patrulhamento Padrão, uma
iniciativa de aproximar a polícia da comunidade. Construiu o Memorial da
América Latina, localizado na Barra Funda, cujo projeto foi de Oscar Niemeyer.
Como defensor do municipalismo, desenvolveu ações de fortalecimento
do interior, como a regionalização da produção.

Quércia foi um dos fundadores do PMDB, tendo-o presidido entre 24 de
março de 1991 e 26 de abril de 1993. Em seu período como presidente do
partido, fez oposição do governo Fernando Collor, apoiando inclusive o
processo de impeachment, viu morrer Ulysses Guimarães e apoiou o regime
presidencialista no plebiscito de 21 de abril de 1993.
Foi presidente do diretório do PMDB de São Paulo, de 2001 a 2003.
Reeleito em 2006, foi agraciado mais uma vez como presidente do PMDB
paulista em 13 de dezembro de 2009 ao ser eleito pela 4ª vez o presidente na
chapa Unidade do PMDB

com 88% dos votos, em convenção partidária

ocorrida na ALESP.
Orestes Quércia faleceu no dia 24 de dezembro de 2.011, vítima de um
câncer. Ele havia tratado a doença em 1990, mas o tumor reincidiu, levando-o
a desistir da candidatura ao Senado, mas deixando a marca de grande homem,
lutador das causa públicas e um símbolo da democracia brasileira.

O Hospital Estadual de Diadema situa-se no bairro de Serraria, à Rua
José Bonifácio, 1641, em Diadema.

Dessa forma, demonstrada a importância da homenagem que se
pretende prestar ao grande líder político, contamos com o apoio dos nobres
Pares para a aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, em 4/5/2011
a) Vanessa Damo – PMDB a) Baleia Rossi – PMDB a) Itamar Borges – PMDB a) Jooji Hato
– PMDB a) Jorge Caruso - PMDB

