
27 mil sugestões já foram processadas 
As vinhetas veiculadas pela Rede 

Globo no início de 86, estimulando a 
população a enviar sugestões para a 
Constituinte, renderam até o momen
to cinquenta mil respostas que estão 
sendo cadastradas no banco de dados 
Projeto de Apoio Informativo à 
Constituinte ou, simplesmente, Fala 
Cidadão. Segundo Marcos Vinicios 
Gonzaga, coordenador da equipe de
signada para operacionalizar o proje
to, já foram processadas 27 mil 
sugestões que podem dar uma ideia 
das preocupações do brasileiro e cujo 
acesso para pesquisa deverá ser 
liberado até o final do mês, ao 
mesmo tempo em que continuarão 
sendo processadas as milhares de 
outras propostas. 

Foram estruturados até o momento 
1.730 assuntos agrupados em 21 
catálogos ou temas gerais. Nos pri
meiros cruzamentos de informações, 

percebe-se especial ênfase em ques
tões como corrupção, justiça social, 
política de emprego, punição, refor
ma agrária, salário e sistema educa
cional, mas a porcentagem cataloga
da como "outros temas" (71%) inibe, 
por enquanto, uma avaliação mesmo 
que aproximada. "Recebemos cartas 
que vão da mais alta especialização e 
profundidade até declarações que são 
verdeiros desabafos. Sem dúvida, 
temos um leque bem extenso de 
opiniões", afirma Gonzaga. 

O banco de dados está sendo 
alimentado com o nome, endereço, 
faixa de renda, faixa etária e ramo 
de atividade dos proponentes (estas 
informações só serão fornecidas para 
os políticos que tenham sido nomi
nalmente citados como destinatários 
da sugestão). Os constituintes pode
rão requisitar relatórios segmenta
dos sobre contribuições enviadas, por 

exemplo, apenas por mulheres com 
mais de trinta anos, de seu Estado, 
com faixa de renda abaixo de três 
salários mínimos. 

O retorno de cinquenta mil propos
tas para os quinze milhões de formu
lários que foram distribuídos para as 
prefeituras, câmaras municipais e 
agências de correio, na época da 
transmissão das vinhetas pela televi
são, é considerado baixo, mas o 
Prodasen prevê que, com o início dos 
trabalhos constituintes, haverá um 
crescimento de sugestões recebidas e 
o Fala Cidadão continuará sendo 
alimentado, a menos que o Congresso 
constituinte decida o contrário. 

Quem estiver interessado em envi
ar sugestões para o Congresso consti
tuinte deverá escrever para o Senado 
Federal, via N2, anexo C do Senado 
Federal , CEP 70.160, Brasília 
(DF). 


