COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 125, DE 2011

REQUERIMENTO Nº

, DE 2021

(Do Sr. LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANÇA)

Requer a realização de Audiência
Pública para debater a Proposta de Emenda
à Constituição que acrescenta dispositivos à
Constituição Federal vedando a realização
de eleições em data próxima a feriado
nacional.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no art. 255, a
realização de reunião de audiência pública para debater a Proposta de Emenda
à Constituição que acrescenta dispositivos à Constituição Federal vedando a
realização de eleições em data próxima a feriado nacional.

Solicito que seja convidado o senhor Roberto Jardim
Cavalcante - Analista Legislativo da Câmara dos Deputados.

JUSTIFICAÇÃO

política em nosso país é fundamental para entendermos com mais
profundidade e clareza as mudanças necessárias em nosso sistema. Todos
concordam com relação à ineficiência do sistema atual.
Para tanto, convidamos para discutir os princípios básicos para
a reforma política no Brasil, o servidor senhor Roberto Jardim Cavalcante,
Analista Legislativo da Câmara dos Deputados, especialista em Orçamento
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Público e mestrando em Poder Legislativo e pesquisador do Centro de
Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados.
O convidado poderá contribuir com o trabalho desta Comissão
Especial destinada a proferir parecer sobre a Reforma Política, aliando
experiência apresentando uma nova proposta à consideração desta Comissão.
Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares para a
realização desta audiência pública no intuito desta proposta colaborar para a
realização de uma reforma política no Brasil.

Sala das Comissões, em

de

de 2021.
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