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CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO Nº

Requer o restabelecimento
dos trabalhos da Comissão
Especial
instalada
para
apreciar a PEC nº 199/2019.

Diante da viabilidade de continuidade dos trabalhos pelo sistema
remoto – já consolidado pela Casa nas votações de Plenário - e da importância do
tema, de grande apelo social e que, rotineiramente, vem à tona no noticiário nacional,
não se justifica a morosidade do Parlamento na análise da referida PEC.
Recentemente vimos a concessão de um habeas corpus para André
Oliveira Macedo, “André do Rap”, apontado como um dos chefes do Primeiro
Comando da Capital (PCC) que gerou um desconforto no Poder Judiciário que teve
que prestar contas à população.
Registre-se que já foi esgotado o período destinado aos debates e às
audiências públicas, e que o relatório está disponibilizado em sistema pelo Relator,
Deputado Federal Fábio Trad, desde o início de setembro. Em recente entrevista ao
veículo oficial de comunicação desta casa, o Relator mencionou que houveram pontos
alterados no parecer para que fosse viabilizado um acordo de votação.
Há, sobretudo, apoio majoritário dos membros da Comissão Especial
para retomar e ultimar os trabalhos, propiciando o destravamento da matéria. Na
certeza do acatamento deste requerimento por V. Exa., e de modo a dar resposta
efetiva ao anseio social, que ao Parlamento cabe sempre zelar, pedimos deferimento
deste, para que este tema tão importante seja votado na comissão e
consequentemente seja pautado no plenário da Casa.
Sala de sessões, 17 de novembro de 2020.

Deputada ALINE SLEUTJES

*CD206693546600*

Requer-se, com fundamento no art. 17, inciso I, alínea m, e no art.
34, inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a imediata reinstalação
da Comissão Especial destinada a apreciar a PEC nº 199/2019.

Documento eletrônico assinado por Aline Sleutjes (PSL/PR), através do ponto SDR_56443,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Senhor Presidente,

