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AGÊNCIA ESTADO 

Em apenas uma semana e antes 
mesmo do lançamento público do 
Projeto Constituição, o Senado já re
cebeu em Brasília perto de 13 mil 
cartões-respostas com sugestões do 
povo para a Constituinte. Mas esse 
total deverá se elevar; ao longo de 
uma campanha de um ano pela tele
visão, & 800 mil ou 1 milhão de cartas, 
segundo previsões dos organizadores 
do programa, que já começaram a 
processar os dados, em breve dispo
níveis a uma consulta em terminal 
de computador. 

As sugestões são formuladas em 
\j até 25 linhas de um formulário em 
J que também são indicados dados 
i pessoais, como faixa etária, nível de 

escolarMade e atividade desenvolvi
da. A identificação não é necessária, 
a menos que o autor da sugestão te
nha interesse em receber resposta ou 
prefira que sua colaboração seja diri
gida a um senador especificamente. 

GPROJETO 

O Projeto Constituição foi insti
tuído em outubro do ano passado 
pelo presidente e pelo Io secretrio do 
Senado, José Fragelli (PMDB-MS) e 
Enéas Faria (PMDB-PR). Pelo ato 
dos dois senadores, foi criado grupo 
de trabalho que elaborou as bases 
para o lançamento da iniciativa. O 
projeto é coordenado por Wiliam 
Mendonça Dupin, do,Centro de In
formática e Processamento de Da
dos do Senado - Prodasen, onde to
das as sugestões passarão por uma 

triagem para o exame de sua perti
nência quanto ao aproveitamento 
pela Assembleia Nacional Consti
tuinte. 

A avaliação será feita na segun
da fase do programa, denominada 
"A voz do cidadão", para que os da
dos compatíveis com o trabalho da 
Constituinte possam ser armazena
dos nos computadores do Prodasen. 
Antes, será veiculada a primeira fa
se, "A vez do cidadão", em que o 
Senado, pelos meios audiovisuais, 
principalmente a televisão, espera 
motivar a sociedade para a Consti
tuição e a Constituinte. Milhares de 
folhetos e de exemplares das cartas 
de resposta (com franquia postal) já 
começaram a ser distribuídos em to
do o território nacional, provocando, 

ainda antes do lançamento do pro
grama, verdadeira avalancha de su
gestões, para surpresa do próprio Se
nado que,, já em abril, começará a 
operai' pelo menos parcialmente três 
bancos de dados destinados a ofere
cer subsídios sobre a Constituinte. 
Um deles é denominado "Banco de 
dados cidadão", no qual serão cata
logadas todas as sugestões remeti
das pelo povo ao Prodasen. O outro é 
o "Banco de dados propostas", que 
recolherá todos os documentos ou 
sugestões mandadas por entidades 
organizadas. O.terceiro.é o "Banco 
de dados debates", reunindo as su
gestões oferecidas através de deba
tes, seminários, congressos e simpó
sios realizados ou a serem realizados 
no País, e versando sobre a Consti
tuição e a Constituinte. -• • 
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