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(Do Sr. Alex Manente)

Requer informações ao Sr.
Ministro da Defesa sobre a detenção do
militar Manoel Silva Rodrigues por
tráfico internacional de drogas em avião
da Força Aérea Brasileira que integra a
comitiva presidencial.
Sr. Presidente,
Requeiro, com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal,
combinado com o artigo 115, inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Excelentíssimo
Senhor Ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, sobre a detenção do
segundo-sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues, nos seguintes termos:
1. A quais procedimentos de inspeção e segurança foi submetido o
referido militar e demais integrantes da comitiva presidencial antes de embarcar
nas aeronaves da Força Aérea Brasileira? Indicar precisamente qual é o
procedimento de segurança padrão para voos em missões oficiais no Brasil e no
Exterior, com autoridades ou não.
2. A Força Aérea Brasileira realiza inspeções nos tripulantes e
demais passageiros de seus voos oficiais com o objetivo de combater tráfico de
entorpecentes, armas e demais contrabandos? Indicar precisamente qual o
procedimento oficial que deve ser observado nos voos.
3. O Sr. Manoel da Silva Rodrigues possui registro disciplinar
ilibado? Anexar na íntegra o histórico disciplinar do referido militar.
4. O Sr. Manoel da Silva Rodrigues possui histórico de envolvimento
com abuso de substâncias e/ou problemas de saúde mental? Anexar íntegra do
prontuário médico e psicológico do militar.
5. Existem outras ocorrências de Tráfico Internacional de
Entorpecentes, armas e/ou outros tipos de contrabando nas Forças Armadas?
Anexar íntegra dos eventuais Inquéritos e lista de militares envolvidos nos feitos.
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A Guarda Civil espanhola deteve no último dia 25 de junho, no aeroporto de
Sevilha, o segundo-sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues, flagrado
transportando 39 quilos de cocaína em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB)
integrado à comitiva do presidente Jair Bolsonaro, segundo informações do jornal EL
PAÍS.
A prisão do sargento da FAB ocorreu durante uma escala do avião reserva da
presidência em Sevilha, no sul da Espanha, rumo a Osaka. O Ministério da Defesa
confirma a detenção do militar por tráfico de entorpecentes, e anunciou a abertura
de um inquérito para apurar o ocorrido.
Cumprindo a função constitucional de fiscalizar os atos do Poder Executivo,
apresentamos o presente requerimento de informações, com o objetivo de
aprofundar o conhecimento deste Parlamento sobre os fatos graves noticiados
internacionalmente, que mancham a imagem de nosso país e, por isso, merecem
ser esclarecidos.

Plenário Ulysses Guimarães, 26 de junho de 2019

Deputado ALEX MANENTE
CIDADANIA/SP
Secretário de Relações Internacionais
da Câmara dos Deputados
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