CÂMARA DOS DEPUTADOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA
REQUERIMENTO Nº

, DE 2016

(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Solicita

realização

de

Audiência

Pública, com a presença do Dr. Vladimir
Barros Aras.

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 58, §2º, inciso II, da Constituição
Federal c/c os Artigos 24, III, e 255 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência, ouvido o Plenário desta
comissão, sejam convidados a comparecerem a esta COMISSÂO
ESPECIAL SOBRE O PL 4850/2016 – MEDIDAS CONTRA A
CORRUPÇÃO, em reunião de audiência pública, para debater a
avaliação os rumos do ordenamento jurídico brasileiro no tratamento
das medidas contra corrupção e demais crimes contra o patrimônio
público e combate ao enriquecimento ilícito de agentes públicos, o Dr.
Vladimir Barros Aras, Procurador Regional da República e Secretário
de Cooperação Internacional da Procuradoria Geral da República.

JUSTIFICAÇÃO
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A

sociedade

brasileira

assiste

estarrecida

o

agravamento de denúncias sobre corrupção e enriquecimento ilícito de
agentes públicos, colocando em cheque o próprio sistema de política e
administração pública.
A população diverge em muitos pontos conforme
suas ideologias ou circunstâncias, mas se da movimentação das ruas
brota um grito neste março de 2016 é pela defesa do estado
democrático de direito e pelo fim da corrupção em todas as suas
formas.
As penas na legislação vigente não são suficientes
para coibir a prática dos crimes contra o patrimônio público, o que faz
necessária a reforma proposta pelo PL 4650/2016.
De modo a garantir a proporcionalidade e a justiça
nas condenações, se faz necessária a promoção ampla de debates
acerca do tema.
O convidado objeto do presente Requerimento tem
grande experiência sobre o tema que está sendo discutido no âmbito
da presente Comissão e, certamente, contribuirá para um debate que
nos permita propor um novo legal para proteger o patrimônio público e
combater a corrupção.
Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres
colegas Parlamentares para a aprovação deste Requerimento.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sala da Comissão, em

de

Deputado LUIZ CARLOS HAULY
(PSDB/PR)

de 2016.

