Câmara dos Deputados
Gabinete do Deputado Federal José Medeiros

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
REQUERIMENTO Nº 77

, DE 2019

(Do Sr. JOSÉ MEDEIROS)
Requer a realização de Audiência Pública com a
presença do ex Deputado Federal Jean Wyllys, a fim de
apresentar esclarecimentos sobre suas manifestações,
datadas de fevereiro de 2018, que acusam o Sr. Glenn
Greenwald de compra de mandatos do Partido PSOL e a
possível ligação dessas acusações com a investigação atual
da Polícia Federal sobre uma possível venda de seu
mandato.

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, com base no art. 255, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, ouvido o Plenário desta Comissão, a realização de Audiência
Pública com a presença do ex Deputado Federal Jean Wyllys, a fim de apresentar
esclarecimentos sobre suas suas manifestações, datadas de faveiro de 2018, que
acusam o Sr. Glenn Greenwald de compra de mandatos do Partido PSOL e a possível
ligação dessas acusações com a investigação atual da Polícia Federal sobre uma
possível venda de seu mandato.

JUSTIFICAÇÃO
Há notícias de que está em curso em nosso país uma investigação da Polícia
Federal sobre a possível venda de mandato do ex Deputado Federal Jean Wyllys para o
senhor Glenn Greenwald, cujo marido assumiu o mandato após a desistência por parte
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do senhor Jean Wyllys. Recentemente, foram divulgadas manifestações do ex deputado,
datadas de fevereiro de 2018, que acusam o senhor Glenn Greenwald de compra de
mandatos.
Uma de suas manifestações que foi divulgada pelos meios de comunicação diz:
“a pesar disso, nunca ofendi @ggreenwald, sempre o tratei com respeito e nunca
questionei publicamente sua “arbitragem” partidária (a força da grana que compra
candidaturas) ”.
Diante dessa manifestação e da atual investigação da Polícia Federal, mostra-se
necessário que o ex Deputado Federal Jean Wyllys compareça a esta Comissão para
prestar esclarecimentos sobre essas questões e se há alguma ligação do senhor Glenn
Greenwald com a desistência de seu mandato.
Consideramos oportuno que esta Comissão aprove este requerimento de
audiência pública, uma vez que a possível compra e venda de mandato pode adentrar
assuntos do campo meritório desta insigne Comissão de Constituição e Justiça e
Cidadania.
Sendo assim, solicitamos a aprovação do presente requerimento pelos nobres
pares.

Sala da Comissão, em

de julho de 2019

Deputado Federal JOSÉ MEDEIROS
PODEMOS/MT

