
Constituinte/ 
recebe 100/ 

mil sugestões 
Educação, salários e 

agricultura, incluindo a re
forma agrária, estão entre 
os temas mais citados nas 
sugestões para a futura 
Constituição recebidas pelo 
Senado Federal, através do 
Projeto Constituição, liga
do à Comissão de Constitui
ção e Justiça. Das 100 mil 
sugestões recolhidas até 
agora, 12 mil foram proces
sadas, com o apoio do Pro
cessamento de Dados do 
Senado Federal (Proda-
sem). 

O processamento — se 
for colocado para funcio
nar, o que ainda não ocor
reu — ajudará os futuros 
constituintes a saber o que 
existe na legislação do País 
e do exterior sobre deter
minado tema, como tam
bém o grau de preocupação 
do brasileiro com ele, por 
sexo, faixa etária e econó
mica e também por região. 
Graças ao computador, 
pode-se obter todos estes 
dados o que ajuda a traçar 
o perfil da população inte
ressada em determinado 
tema. 

Das 12 mil 931 sugestões 
processadas, 9 mil 162 fo
ram enviadas por homens, 
3 mil 416 por mulheres e 353 
por crianças de até 14 anos. 

Para o gerente do Proje
to Constituição, William 
Dupin, o mais importante é 
que o projeto abriu um ca
nal de comunicação entre o • 
cidadão e a futura Consti
tuinte, já que todo o traba
lho se destina a ela. 

O projeto inclui o cadas-
tramento de 30 constitui
ções, abrangendo além das 
seis brasileiras, as dos Es
tados Unidos, Erança, Ca
nadá, Alemanha, Japão, 
Espanha, Itália e Bulgária, 
para o que contou com a 
cooperação de numerosas 
embaixadas, que oferece
ram exemplares traduzi
dos de suas constituições. 

Os dados coletados pelo 
Prodasen ficarão à disposi
ção dos futuros constituin
tes a partir da. instalação 
da Assembleia Nacional 
Constituinte, a 1° de feve
reiro próximo. 

Os dados poderão ser 
consultados também por 
qualquer pessoa, em qual
quer ponto do País, que dis
ponha de um terminal do 
Prodasen. 

Para facilitar o envio de 
sugestões, o Senado distri
buiu envolopes-resposta, 

\ com porte postal pago, no 
Brasil inteiro. 


