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O deputado Milton Reis, 
do PMDB de Minas Gerais 
e postulante à liderança do 
seu partido na Câmara, 
afirmou ontem que o presi
dente José Sarney só indi
cará um nome para exer
cer a liderança do governo 
na Constituinte caso o can
didato que vier a ser esco
lhido para líder do partido 
"não se afine com ele ou 
que não tenha um razoável 
trânsito no Palácio do Pla
nalto". O deputado mineiro 
esteve ontem no Palácio 
com o presidente José Sar
ney num encontro que du
rou 45 minutos. 

Milton Reis disse que o 
presidente já havia mani
festado essa intenção aos 
outros três candidatos que 
também disputam a lide
rança do PMDB na Câma
ra : Carlos SanfAnna 
(BA), Luiz Henrique (SC) e 
João Herrmann (SP). No 
entanto, o deputado Luiz 
Henrique, ao ser procurado 
por este jornal, corrigiu as 
declarações de Milton Reis 
com relação à indicação de 
um lfder por parte do go
verno. 

Segundo Luiz Henrique, o 
presidente José Sarney te
ria afirmado que só indica
ria um lfder na hipótese de 
uma candidatura sem trân
sito junto ao governo. "O 
que não é o caso dos quatro 
parlamentares que dispu
tam a l ide rança do 
PMDB", observou. 

DISPUTA 
Com a eleição para líder 

do partido marcada para o 
próximo dia 10, os candida
tos já intensificaram suas 
campanhas. Milton Reis 
disse que conta com o apoio 
das bancadas do Rio de Ja
neiro, São Paulo, Minas 

Gerais. Ontem, o deputado 
mineiro participou de uma 
reunião com a bancada de 
seu estado, quando ficou 
acertado que cinco parla
mentares vão trabalhar a 
sua candidatura junto a ou
tras bancadas. Os deputa
dos escolhidos são: José 
Ulysses, Otávio Elízio, Luiz 
Alberto Rodrigues, Marcos 
Lima e Roberto Brandt. 

Já o candidato João 
Herrmann se tem lançado 
para o debate entre as ban
cadas. Herrmann defende 
que seja criado o "voto de 
confiança" durante o 
exercício da liderança. Pa
ra ele, não existe mandato 
de líder, que poderá ser 
destituído assim que per
der a confiança dos seus li
derados. Outra proposta do 
deputado paulista é que os 
vice-líderes excerçam fun
ções definidas e em perma
nente contato com a socie
dade. 

O deputado Luiz Henri
que disse que já conta com 
o apoio das bancadas dos 
estados do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Para
ná. Outro forte candidato á 
liderança é o deputado 
baiano Carlos SanfAnna" 
ex-ministro da Saúde. O de
putado Hélio Duque, do Pa
raná, retirou a sua candi
datura por discordar da 
possibilidade de o governo 
vir a indicar um líder. 

O deputado Pimenta da 
Veiga, atual líder do parti
do, voltou a negar ontem 
que seja candidato à recon
dução ao cargo. Segundo 
ele, a hipótese de vir a con
correr novamente á lide
rança não tem fundamen
to. Pimenta lembrou que os 
atuais candidatos só lança
ram suas candidaturas 
após receber dele a garan
tia de que não pleitearia 
mais o cargo. 


