
 

 

Ofício nº 045/21-Pres.       Brasília, 15 de junho de 2021. 

 

A Sua Excelência o Senhor 

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral 

 

Senhor Presidente, 

  

A Comissão Especial, criada no âmbito desta Casa, para proferir parecer à Proposta de Emenda à 

Constituição nº 135, de 2019, da Sra. Bia Kicis e outros, que “acrescenta o § 12 ao Art. 14, da Constituição 

Federal, dispondo que, na votação e apuração de eleições, plebiscitos e referendos, seja obrigatória a 

expedição de cédulas físicas, conferíveis pelo eleitor, a serem depositadas em urnas indevassáveis, para fins 

de auditoria”, realizará reuniões de audiência pública com o objetivo de instruir a matéria, dando voz a 

diferentes segmentos da sociedade organizada e a autoridades públicas. 

Em atendimento a requerimentos de autoria dos Deputados Paulo Ramos (PDT/RJ) e Carla Zambeli 

(PSL/SP), aprovado por este Colegiado, convido Vossa Excelência para participar, na condição de palestrante, 

de audiência pública desta Comissão, a realizar-se no dia 28 de junho, segunda-feira, às 15 horas, em plenário 

da Câmara dos Deputados e em sala virtual da plataforma Zoom, quando terá oportunidade de apresentar 

suas considerações sobre a proposta, nos aspectos singulares de sua experiência. 

Esclareço que a participação de Vossa Excelência poderá ser no ambiente virtual, para fins de 

prevenção à infecção e à propagação do COVID-19, ou presencial. O link da plataforma zoom para a 

participação por videoconferência será encaminhado após a confirmação de presença. Participo, ainda, que 

haverá transmissão ao vivo da reunião pelos veículos de comunicação oficiais da Casa, sendo gravada e 

disponibilizada no You Tube e na página da Comissão por tempo indeterminado. 

A Secretaria da Comissão ficará à disposição de Vossa Excelência para a confirmação de presença 

e demais esclarecimentos: Secretária Eveline Alminta, (61) 98111-6291, ce.cedulasfisicas@camara.leg.br.  

Na certeza de contar com a colaboração de Vossa Excelência, antecipadamente agradeço. 

Atenciosamente, 

 

Deputado PAULO EDUARDO MARTINS (PSC/PR) 
Presidente 


