CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade

REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO nº _______ de 2019
(Da Sra. Sâmia Bomfim e do Sr. Ivan Valente)

Requer a convocação do Ministro MinistroChefe da Casa Civil, Senhor Onyx Dornelles
Lorenzoni, para comparecer nesta Comissão
Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de
2019, a fim de prestar esclarecimentos acerca
das recentes denúncias de compra de votos em
prol da aprovação da matéria.

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, com base no art. 50 da Constituição Federal e
na forma do art. 219, inc. I, §§1º e 2° do Regimento Interno da Câmara dos Deputados RICD, que, ouvido o plenário desta Comissão, sejam adotadas as providências
necessárias para a convocação Ministro-Chefe da Casa Civil, Onyx Dornelles
Lorenzoni,, para comparecer na Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 2019, a fim de prestar esclarecimentos
sobre as denúncias de compra de votos para a aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 6 de 2019 por intermédio de liberação de um valor extra para as
emendas parlamentares dos deputados que votarem a favor da matéria.

JUSTIFICAÇÃO

Conforme noticiado pelo jornal Folha de São Paulo, o ministro da Casa
Civil, Onyx Lorenzoni (DEM/RS), em reunião na casa do presidente da Câmara
Rodrigo Maia (DEM/RJ), ofereceu um valor extra de R$ 40 milhões em emendas
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parlamentares até 2022 a cada deputado federal que votar a favor da reforma da
Previdência no plenário da Câmara.
Dada a gravidade das denúncias e de forma a eliminar qualquer suspeita
de conflito de interesse que possa prejudicar a transparência do julgamento do mérito da
matéria por esta casa, entendemos que seria muito valoroso que esta Comissão Especial,
responsável pela análise do mérito da matéria, requeira a convocação do Ministro da
Economia para a prestação dos devidos esclarecimentos.
Diante do exposto, contamos com os nobres pares para aprovar o
presente requerimento.

Sala das Sessões, em 25 de abril de 2019

Sâmia Bomfim

Ivan Valente
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