
 

 

Abaixo-assinado 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para a Diretoria-Geral (DG) 

 

 



À Diretoria-Geral (DG) 

 

 

O princípio da Legalidade dentro da 

Administração Pública restringe a atuação 

em aquilo que é permitido por lei, de 

acordo com os meios e formas que por 

ela estabelecidos e segundo os interesses 

públicos. 

 

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros de várias 

partes do país e até do exterior, solicitam à esta 

diretoria que apure o caso aqui descrito e que em 

seguida exija do deputado Flaviano Melo a devolução 

de R$ 38,6 mil referentes à locação de uma aeronave, 

cuja nota fiscal Nº 4859 foi emitida pela empresa Ortiz 

Táxi Aéreo Ltda, em 7 de agosto de 2017. 

 

Os argumentos: 

 

O deputado Flaviano Melo alugou, com recursos de sua 

verba indenizatória, a uma aeronave para visitar 

municípios de seu estado.  

Está previsto no 1º parágrafo, do Artigo 2º do Ato da 

Mesa 43/2009, o seguinte:  

"As despesas estabelecidas nos incisos I, VII e VIII (locação 

de aeronave) poderão ser realizadas por assessores, assim 

entendidos os servidores efetivos, os ocupantes de cargos 

de natureza especial ou secretários parlamentares 

vinculados à Câmara dos Deputados. (Parágrafo único 

transformado em § 1º com redação dada pelo Ato da Mesa 

nº 5, de 25/2/2015)". 

 



 

No primeiro artigo deste mesmo Ato, diz: 

Art. 1º Fica instituída a Cota para o Exercício da Atividade 

Parlamentar – CEAP, destinada a custear gastos 

exclusivamente vinculados ao exercício da atividade 

parlamentar, observados os limites mensais estabelecidos no 

Anexo. 

Dessa forma está claro que o deputado pode fretar 

aeronaves com recursos de sua verba indenizatória 

para exercer o seu mandato e que também poderão 

utilizar da aeronave, seus secretários, CNEs e 

assessores. 

Porém, contrariando regras estabelecidas neste Ato da 

Mesa, o deputado Flaviano Melo utilizou R$ 38,6 mil de 

sua cota parlamentar para alugar uma aeronave que 

serviu, na verdade, a interesses de seu partido, o 

agora, MDB. 

Em vasto material publicado em redes sociais e no sítio 

do próprio deputado, informados logo abaixo, não resta 

qualquer dúvida de que o parlamentar “deu carona” a 

um dirigente de seu partido no Acre, o senhor Pádua 

Bruzugu, à deputada estadual Eliane Sinhasique e até 

mesmo a uma criança, por nome Sophia. 

A sua assessoria admite a carona apenas da deputada e 

tenta justificar dizendo que ela “é uma extensão do 

mandato de Flaviano Melo” no estado do Acre. 

O deputado tratou as viagens como sendo a “comitiva 

do PMDB”, como pode ser visto em seu site, o que 

mais uma vez deixa claro que o princípio legal do uso 

da verba indenizatória foi deixado de lado. 

Em anexo encontram-se documentos que comprovam 

esta denúncia. 

 



Nota fiscal da locação realizada entre os dias 25 e 29 

de julho de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Publicação no site do deputado onde é possível ler e ver 

que a deputada Eliane Sinhasique esteve com ele em 

municípios visitados pela “comitiva”, nas mesmas datas 

dos voos. 

 

Texto faz referência à “comitiva” 

http://www.flavianomelo.com.br/jordao-recebem-flaviano/ 

 

 

http://www.flavianomelo.com.br/jordao-recebem-flaviano/


http://www.flavianomelo.com.br/flaviano-municipios-cruzeiro/ 

 

http://www.flavianomelo.com.br/flaviano-visita-urbano/ 

 

 

http://www.flavianomelo.com.br/flaviano-reunioes-rodrigues/ 

 

 

 

http://www.flavianomelo.com.br/flaviano-municipios-cruzeiro/
http://www.flavianomelo.com.br/flaviano-visita-urbano/
http://www.flavianomelo.com.br/flaviano-reunioes-rodrigues/


 

 
Pádua Bruzugu (da esquerda para direita) – dirigente do MDB no 

Acre e ao centro, de branco, a deputada Eliane Sinhasique ao 

lado de Flaviano Melo. Foto publicada no Facebook de Eliane 

Sinhasique (link: http://bit.ly/Comitiva1) 

 

 

Eliane e a criança Sophia na aeronave (link: 

http://bit.ly/Comitiva-2) 

 

http://bit.ly/Comitiva1
http://bit.ly/Comitiva-2


 

Pádua Bruzugo durante viagem (link: http://bit.ly/Comitiva-3) 

 

Comitiva na cidade de Jordão (link: http://bit.ly/Comitiva-4) 

 

Comitiva na cidade de Cruzeiro – ao fundo, Bruzugu e Flaviano 

(Link: http://bit.ly/Comitiva-5) 

http://bit.ly/Comitiva-3
http://bit.ly/Comitiva-4
http://bit.ly/Comitiva-5


 

 

Comitiva em Jordão (Link: http://bit.ly/Comitiva-6) 

 

 

Site do estado publica matéria sobre a “comitiva” (Link: 

http://bit.ly/Comitiva-7) 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/Comitiva-6
http://bit.ly/Comitiva-7

