REQUERIMENTO Nº

DE 2021

(Do Sr. Ivan Valente – PSOL/SP)

REQ n.5/2021

PEC 125/2011 – VEDA ELEIÇÕES PRÓXIMAS A FERIADOS

Apresentação: 11/05/2021 20:30 - PEC12511

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade

Requer a realização de audiência pública
na Comissão Especial da PEC 125 de
2011, de autoria do Deputado Carlos
Sampaio- PSDB/SP que veda eleições
próximo a feriados com o objetivo de ouvir
representantes da sociedade civil sobre o
Sistema Eleitoral Brasileiro.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, realização de Audiência Pública no âmbito da Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº
125, de 2011, para debater o Sistema Eleitoral Brasileiro.
Considerando ser de fundamental importância a participação da sociedade
nessa discussão, sugerimos que sejam convidados para essa audiência as
seguintes entidades, e elas farão a indicação de quem por elas fará uso da
palavra.
. OAB Nacional
. TSE - Tribunal Superior Eleitoral
. MCCE – Movimento de Combate a Corrupção eleitoral

. Associação Brasileira dos Magistrados Procuradores e Promotores Eleitorais –
ABRAMPPE.
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. Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político – INESC

Consideramos de fundamental importância que a sociedade, bem como os
parlamentares dessa casa conheçam o posicionamento da entidades aqui
apontadas, e que nosso ver refletem posicionamento de importante segmento
social.

REQ n.5/2021

Ainda que a temática sugerida para debate não esteja no escopo de atuação da
referida Comissão, vários parlamentares, bem como matérias jornalísticas tem
tratado o tema.
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Por essa razão solicitamos dos nobres pares, apoiamento para aprovação da
proposta.

Sala das Sessões, em 11 de março de 2021.

Ivan Valente
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