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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Requer
a
realização
de
audiência pública para discutir
a Proposta de Emenda à
Constituição nº 125, de 2011,
especialmente sobre o papel
dos partidos políticos no
processo eleitoral brasileiro.
Senhor Presidente,

Requeiro, com fundamento no artigo 24, III, combinado com o artigo 255
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a realização de Audiência
Pública para debater assuntos relacionados à Proposta de Emenda à
Constituição nº 125, de 2011, especialmente sobre o papel dos partidos
políticos no processo eleitoral brasileiro.
Solicito que, para compor a mesa de debates, seja convidado a
comparecer a esta Comissão, em data oportuna, o Sr. Carlos Roberto Lupi,
presidente nacional do PDT, sem prejuízo de outros convidados sugeridos
pelos Nobres Pares desta Comissão Especial.

Esta Comissão Especial, que analisa a Emenda Constitucional nº 125,
de 2011, tem ampliado o escopo dos debates, alcançando diversos aspectos
de nosso sistema eleitoral. Acreditamos que discutir o papel e a relevância dos
partidos políticos é de extrema importância, pois os modelos eleitorais podem
reforça-los ou enfraquecê-los e, com eles, a própria democracia.
Modelos eleitorais muito personalistas enfraquecem os partidos e
incentivam ações políticas de cunho individualista, gerando instabilidade ao
sistema. Os partidos, em virtude da coerência de seus programas e de sua
estrutura, desempenham um papel agregador e organizador de debates, não
só das forças políticas, mas da própria sociedade, garantindo estabilidade e
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JUSTIFICAÇÃO

previsibilidade ao sistema. Devemos, portanto, refletir e ponderar detidamente
sobre seu papel e avaliar criteriosamente alterações constitucionais que
possam afetar essas importantes instituições. Debatermos com figuras
partidárias relevantes me parece essencial à nossa discussão.
Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres Pares ao presente
requerimento.

de

de 2021.
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Sala das Sessões,
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