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p vc Constituinte tem 
?\ 3 48 mil sugestões 

oo-

Quarenta e oito mil sugestões 
, para a Constituinte, enviadas de 

todos os pontos do País, foram 
computadas pelo serviço de pro
cessamento de dados do Senado, 
em função do "Projeto Constitui
ção". E mais dez mil serão igual-

, mente processadas, segundo o 
' gerente do projeto, Marcos Vini-

cius. 
Ás sugestões podem ser apro

veitadas por qualquer constituin
te, segundo o senador José Inácio 

- (PMDB-ES), 1" secretário do Se
nado, um dos grandes responsá
veis pela iniciativa. Para este 

; fim, segundo ele, cada um rece
beu uma comunicação sobre a 
existência de unj acervo, separa
do por assuntos, de sugestões pa
ra a Constituinte. "Aí o consti
tuinte procura o assunto que lhe 
interessar. É só olhar o índice e 
recolher o que se quer. O Proda-
sen fornece tudo", disse. 

À extensa lista dos temas inclui 
agricultura, reforma agrária, 
educação, saúde, meio ambiente, 
divida externa, juros, transpor
tes, urbanismo, segurança, políti
ca municipalista, política habita
cional, política salarial, planeja
mento familiar, previdência so
cial, presidencialismo, parla
mentarismo, aborto, pena de 
mprte, índios, violência urbana, 
etc. 

Cada item tem um código. As 
informações podem ser obtidas 
rapidamente, através de qual
quer terminal de computador li
gado ao Prodasen. Se um consti
tuinte quiser as sínteses das su
gestões sobre, por exemplo, o 
êxodo rural, basta pedir ao ope
rador de um daqueles terminais 
que digite o código 02390-6, dentro 
do titulo política agrícola. 

Além das sugestões propria
mente ditas, os dados armazena
dos no Prodasen permitem ao 
constituinte que o desejar, ava
liar o grau de preocupação com o 
assunto por região, sexo, faixa 
etária, classe sócio-econômica e 
grau de instrução. Para isso, bas
ta verificar o número de suges
tões enviadas sobre determinado 
tema por cada grupo e área. Se
gundo o primeiro gerente do 
"Projeto Constituição", William 
Dupin, isso dá ao constituinte o 
perfil da população interessada 
em determinado tema. 

Embora cada sugestão seja 
acompanhada dos dados de quem 
a enviou — sexo, cidade ou cam
po, instrução, estado civil, faixa 
etária, faixa de renda e atividade 
— ela omite a identidade, como 
norma geral. Assim, as sugestões 
computadorizadas são anónimas. 
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