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Constiímnte: 
até agora, 
pequena 

procura por 
seus cargos. 

Deputados e se
nadores até ago
ra não manifes
taram interesse 
em p a r t i c i p a r 
da mesa da As
sembleia Nacio
nal Constituin
te. Por enquanto 
estão surgindo 
c a n d i d a t o s a 
postos nas Me
sas da Câmara efao Senado, mes 
mo porque ainda não ficou defi 
nida a composição da Mesa da 
Assemble ia Cons t i t u in t e — 
quantos e quais seriam os cargos 

O único nome aventado para 
a Mesa da Constituinte, além de 
Ulysses Guimarães para presi 
dente, é o do deputado Prisco 
Viana (foto) do PMDB-BA, para 
ocupar a Ia secretaria. Há infor 
mações de que o 1° vice-presi-
dente da Constituinte seria um 
senador do PFL 

A disputa pela presidência 
do Senado não está despertando 
maior interesse, já que os dois 
candidatos — Nelson Carneiro 
(RJ) e Humberto Lucena (PB) 
preferem manter contatos com os 
senadores eleitores, por carta e 
telefonemas, em vez de sustentar 
polémica pela imprensa, como 
está acontecendo entre Ulysses 
Guimarães e, muito mais, com 
Fernando Lyra. 

Paralelamente à disputa en 
tre Ulysses e Lyra, os candidatos 
aos demais postos na Mesa da Câ
mara continuam em plena cam 
panha — Homero Santos (PFL 
MG) e Francisco Amaral (PMDB 
SP) a Io vice-presidente; Paes de 
Andrade (PMDB-CE) e Walmor 
de Lucca (PMDB-SC) a Io secreta 
io; Henrique Alves (PMDB-RN) a 
2° secretario; Heraclito Fortes 
(PMDB-PI) a 3o; e Amaury Muller 
(PDT-RS) a 4» seeretário. 

No Senado, são pretendentes 
a lugares na Mesa Diretora os 
senadores Albano Franco (SE) 
José Ignácio (ES) e Ronan Tito 
(MG), todos do PMDB, a vice 
presidente; e Jutahy Magalhães 
(PMDB-BA), a Io secretário — en 
tre outros. O PFL ainda não en 
trou na disputa para a sua parti 
cipação na Mesa do Senado, mas 
o partido deverá reivindicar uma 
vice-presidência, pelo menos. 
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