
Disputa na Câmara termina hoje 
A bancada do PMDB na 

Câmara reúne-se hoje, a 
partir das 9 horas da ma
nhã/ para escolher seu no
vo lider, em substituição a 
Pimenta da Veiga, entre os 
deputados Milton Reis 
(MG), representante dos 
moderados, e Luis Henri
que (SC) e João Hermann 
(SP), ligados à corrente de 
esquerda do partido. 

Luís Henrique está sendo 
apoiado pelos amigos de 
Ulysses Guimarães, o pre
sidente do partido (como os 
deputados Heraclito Forte 
e Fernando Gasparian, 
além do próprio Pimenta 
da Veiga, mais discreta
mente), enquanto o deputa
do João Hermann, que co
meçou a trabalhar intensa
mente nos últimos dias, 
tem as simpatias de Rosea-
ne Sarney, a filha do Presi
dente da República. 

Para o deputado Roberto 
Cardoso Alves, "pela lógi
ca", o vitorioso da eleição 
secreta de hoje, na banca

da do PMDB, será o depu
tado Milton Reis, que ficou 
sozinho como representan
te da corrente moderada, 
desde que o deputado Car
los Sant'Anna (BA) se afas
tou na disputa para aceitar 
o cargo de líder do Governo 
no Congresso. 

Luis Henrique está em si
tuação majoritária no Rio 
Grande do Sul, Santa Cata
rina e Paraná e com vota
ção expressiva na própria 
bancada paulista. 

O principal trunfo do de
putado Luís Henrique é o 
apoio ostensivo dos amigos 
do deputado Ulysses Gui
marães, embora este se de
clare "sem candidato" pa
ra a liderança do partido. 

O deputado Milton Reis, 
de sua parte, conta com a 
simpatia do presidente Jo
sé Sarney, conforme tem 
dito a seus amigos de ban
cada. Ele já manteve su
cessivos encontros com o 
presidente, incluindo um 
café da manhã e uma últi

ma conversa, anteontem, 
de uma hora e dez minutos. 
Milton Reis garante que es
tá com 126 dos 257 deputa
dos garantidos, a esta altu
ra, contando votos desde o 
Amazonas, Rondônia e o 
Território do Amapá. 

Ele assegura que ganha 
nas bancadas do PMDB do 
Amazonas, Rondônia, Ma
ranhão (o governador elei
to, Epitácio Cafeteira, aju
da a sua candidatura). 
Ceará, Pernambuco, Sergi
pe, Alagoas, Bahia, Mato 
Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Minas, Rio de Janeiro 
e São Paulo. 

A reunião da bancada do 
PMDB inlcia-se às 9 horas 
da manhã de hoje, sob a 
presidência do deputado 
João Pimenta da Veiga. 

As 13 horas, haverá um 
Intervalo para almoço e re
flexão. A votação propria
mente dita só será iniciada 
às 17 horas, acreditando-se 
que às 20 horas se inicie o 
processo de apuração. 


