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Computador facilita pesquisas para constituintes 
Especial para a Folha Informática 

Uma das cenas que mais se repetiu 
" na Secretaria de Apoio e Informação 
da Câmara dos Deputados, durante a 
primeira fase dos trabalhos consti
tuintes, foi a de parlamentares pro
curando saber o destino dado aos 
trabalhos que apresentaram às sub
comissões e comissões temáticas. 
Rapidamente, essas informações, 
consultadas num dos quatro termi
nais de vídeo e duas impressoras 
instalados na sala da Secretaria, 
eram entregues em forma de relató
rios aos constituintes. 

A Secretaria de Apoio e Informa
ção da Câmara foi e continua sendo o 
principal ponto de consulta dos cons
tituintes e público em geral ao acervo 
de dados montado pelo Centro de 
Informação e Processamento de Da
dos do Senado Federal (Prodasen) 
para atender o Congresso constituin
te. 

O Prodasen criou algumas bases de 
dados documentais e serviços especí
ficos. Estão armazenadas as suges
tões enviadas por cidadãos à comis
são de Constituição e Justiça do 
Senado Federal desde março de 1986; 
textos integrais de todas as constitui
ções brasileiras e de diversos países; 
referências ao Congresso constituinte 
publicadas em jornais; cadastro das 
subcomissões, comissões e consti
tuintes; cadastro das sugestões apre
sentadas conforme o regimento in
terno e cadastro de emendas. Atual-

mente já está à disposição do público 
o anteprojeto apresentado pelo rela
tor da Comissão de Sistematização, 
Bernardo Cabral. Os bancos de dados 
são constantemente realimentados. 

Entre os serviços oferecidos estão 
as pautas de reuniões das comissões 
e subcomissões e suas atas, cadastro 
de endereçamento para envio de 
correspondência dos deputados e 
tratamento estatístico dos dados. 

Para realizar todo esse trabalho o 
Prodasen conta com seu computador 
central, o IBM 3084, e sua impressora 
a laser 3800. Foi comprada ainda 
uma impressora Xerox 9700 e aluga
dos discos magnéticos importados 
dos EUA por US$ 800 mil (cerca de 
Cz$ 36 milhões), em abril. Nos 
próximos meses deve chegar um 
novo computador IBM, comprado por 
US$ 1,8 milhão (cerca de Cz$ 81,43 
milhões). 

Frequentadores assíduos 
Josinalva Maria Barbosa, uma das 

operadoras dos terminais da secreta
ria, diz que o número de consultas 
nas duas primeiras fases foi altíssi
mo, chegando a ser atendidas, diari
amente, cerca de cem consultas. A 
procura deverá voltar a crescer na 
próxima fase, com os debates no 
plenário e quando forem recebidas as 
emendas populares —está prevista a 
apresentação de mais trinta mil). 

Alguns parlamentares são especi
almente assíduos no acompanha
mento dos trabalhos através dos 

dados do Prodasen. Segundo Josinal
va, os deputados Gonzaga Patriota 
(PMDB-PE), Costa Ferreira (PFL-
MA), Giovani Borges (PFL-AP) e 
José Carlos Grino (PMDB-SP) são 
alguns dos que passam diariamente 
pela secretaria. Além dos parlamen
tares, os principais consultores são 
assessores de ministérios ou da 
Presidência da República. Merecem 
menção também os estudantes uni
versitários, que descobriram no 
acervo do Prodasen subsídios inesgo
táveis para seus trabalhos. 

Rede de terminais 
Mas a Secretaria de Apoio e 

Informação da Câmara é apenas um 
dos pontos de consultas espalhados 
pelo Prodasen para atender os traba
lhos constituintes. Além desse equi
pamento, foram instalados dois ter
minais de vídeo e uma impressora na 
secretaria-geral do Congresso; o 
mesmo equipamento no gabinete do 
Io secretário da Constituinte, Marce
lo Cordeiro, e a mesma configuração 
mais um microcomputador no gabi
nete do líder do PMDB no Congresso 
constituinte, senador Mário Covas. 
Além disso, vários deputados pos
suem micros em seus gabinetes, 
interligados ao sistema do Prodasen. 

No Senado, foi aproveitado o equi
pamento já existente —terminais e 
impressoras nos gabinetes de todos 
os senadores—, mais terminais e 
impressoras instalados nas quatro 
comissões que funcionaram no Sena
do e ainda uma central de informa-
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ções com dois terminais e uma 
impressora. 

Interligados a este sistema estão 
642 terminais —535 no Congresso, 65 

em órgãos públicos de Brasília e 42 
em órgãos públicos de Estados, entre 
os quais quinze em Assembleias 
Legislativas. (Marta Crisóstomo) 
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