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Constituinte promove debates 
sobre informática e segurança 

Brasília — Muitas audiências públi
cas e vários painéis foram programados 
para hoje pelas subcomissões da Consti
tuinte. Personalidades de diversas áreas 
irão a Brasília para debater temas como o 
regime de governo, o conceito de segu
rança nacional ou a influência da infor
mática no quotidiano do brasileiro. Os 
integrantes da subcomissão de política 
agrária partirão para Ipitanga, em Per
nambuco, para conhecer um projeto de 
assentamento. 

1) Comissão da Soberania e dos Di
reitos e Garantias do Homem e da Mu
lher 

a) Subcomissão da Nacionalidade, da 
Soberania e das Relações Internacionais 
— 17h30min: painel sobre "Soberania e 
Relações Internacionais", com o profes
sor Vicente Marotta Rangel, diretor da 
Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo; 

b) Subcomissão dos Direitos e Ga
rantias Individuais — 9h30min: palestra 
do presidente da Associação dos Atores 
do Rio de Janeiro, Jorge José Ramos, 
sobre "Violação dos Direitos dos Artistas 
— Direito Autoral e Conexos"; 1 Ih — 
debate sobre "A Informática e os Direi
tos Individuais", com Artur Pereira Nu
nes; 17h — palestra do presidente do 
conselho da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Márcio Thomaz Bastos, sobre 
"Direitos e Garantias Individuais". 

2) Comissão da Organização do Es
tado 

a) Subcomissão dos Estados — lOh: 
painel sobre "A Competência dos Esta

dos na Organização das Polícias Milita
res", com a presença de comandantes da 
PM de vários estados; 

b) Subcomissão dos Municípios e 
Regiões — 9h30min: painel sobre "O 
Vereador e a Constituição", com a parti
cipação de representantes da União dos 
Vereadores do Brasil e da Confederação 
Nacional das Associações de Moradores. 

~* 3) Comissão da Organização dos Po
deres e Sistema de Governo 

a) Subcomissão do Poder Legislativo 
— lOh: audiência pública sobre o tema 
"Parlamentarismo ou Presidencialismo", 
com a presença de Bolívar Lamounier, 
Miguel Reale, Pinto Ferreira e César 
Saldanha; 

b) Subcomissão do Poder Executivo 
— 9h30min: audiência pública com o 
ministro da Justiça, Paulo Brossard e os 
integrantes da subcomissão do poder Ju
diciário e do Ministério Público. 

4) Comissão da Organização Eleito
ral e Partidária, e de Garantias das Insti
tuições 

a) Subcomissão do Sistema Eleitoral 
e Partidos Políticos — audiência pública 
com presidentes de partidos; 

b) Subcomissão de Defesa do Esta
do, da Sociedade e de sua Segurança — 
lOh: debate sobre "Conceito de Seguran
ça Interna e Externa" com o professor da 
Universidade de Campinas Geraldo Ca-
vagnari, e o presidente da Associação dos 
Delegados de Polícia do Brasil, Cyro 
Vidal. 

5) Comissão do Sistema Tributário, 
Orçamento e Finanças 

a) Subcomissão de Tributos, Partici
pação e Distribuição das Receitas — 
9h30min: audiência pública sobre "Re
forma Tributária", com Carlos Alberto 
Longn e Pedro Jorge Viana. 17h: o 
mesmo tema será discutido por Hugo 
Machado e Orlando Caliman. 

6) Comissão da Ordem Económica 
a) Subcomissão da Questão Urbana e 

Transporte — painel sobre os setores 
marítimo, aéreo e terrestre, com repre
sentantes de trabalhadores e empresários 
de cada área; 

b) Subcomissão de Política Agrária'e 
Fundiária e Reforma Agrária — os inte
grantes desta subcomissão viajarão hoje 
para Pernambuco, a fim de conhecer o 
projeto de assentamento de Ipitanga. 

7) Comissão da Ordem Social 
a) Subcomissão da Saúde, Segurida

de e Meio Ambiente — 8h30min: audiên
cia pública com as entidades de trabalha
dores CUT, Conclat e CGT; 

b) Subcomissão dos Negros, Popula
ções Indígenas, Deficientes e Minorias — 
9h em diante: várias reuniões sobre a 
situação do negro no Brasil. 

8) Comissão da Família, de Educa
ção, Cultura, Esporte, Comunicação, 
Ciência e Tecnologia 

a) Subcomissão de Educação, 
Cultura e Esportes — 9h: audiências 
públicas com representantes de estudan
tes, professores e reitores. 


