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BANCADA DO PARTIDO NOVO

/2021

AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: ARTHUR LIRA

Apela ao Presidente da Câmara dos Deputados, Sr.
Arthur Lira, que receba a denúncia por crimes de
responsabilidade contra o Presidente da República
Jair Bolsonaro, de acordo com os fatos narrados no
pedido de impeachment protocolado pelo Movimento
Vem Pra Rua.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de São Paulo,
Milton Leite,

Nos termos do art. 228 do Regimento Interno, apresento a Vossa Excelência
esta moção de Apelo, para submissão ao Plenário e encaminhamento, se aprovada,
para o Exmo. Sr. Arthur Lira, Presidente da Câmara dos Deputados, no Palácio do
Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes, Brasília - DF - CEP 70160-900.
O Regimento Interno da Câmara dos Deputados prevê que compete ao
Presidente da Casa o recebimento da denúncia de cometimento de crimes de
responsabilidade pelo Presidente da República.
Artigo 218 — É permitido a qualquer cidadão denunciar à Câmara
dos Deputados o Presidente da República, o Vice-presidente da
República ou Ministro de Estado por crime de responsabilidade.
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§2° Recebida a denúncia pelo Presidente, verificada a
existência dos requisitos de que trata o parágrafo anterior, será
lida no expediente da sessão seguinte e despachada à Comissão
proporção, representantes de todos os partidos"

Atualmente encontram-se parados na Câmara cerca de 136 pedidos de
impeachment pela prática de crimes de responsabilidades pelo Presidente da
República previstos no Art. 85 da Constituição Federal e na Lei nº 1.079, de 10 de
abril de 1950.
Dentre esses pedidos está a denúncia que tem como autores a Sra. Luciana
Fontes Lavieri Alberto, o Sr. Rodrigo Alonço, o Sr. Renato Gonzalez Sella, o Sr.
Vladimir Polizio Júnior e o Sr. Leonardo David Quintiliano, que são membros do
Movimento Vem Pra Rua.
A denúncia contendo 922 páginas descreve de forma precisa os crimes de
responsabilidade praticados pelo Presidente da República durante seu mandato.
Elencamos abaixo alguns dos potenciais principais crimes de responsabilidade
cometidos pelo Presidente na péssima condução do enfrentamento à pandemia no
Brasil:

- Omissões e péssimas ações na gestão da pandemia, sobretudo
no descaso com a aquisição das vacinas;
- Crimes de responsabilidade cometidos: artigos 5º, 11; 6º, 5; 7º,
5, 9; 8º, 7; 9º, 3, 4, 5, 6, 7; 11, 1; 12, 2 da Lei nº 1.079/50.

Não bastasse o descaso com a compra das vacinas, surge então a forte
suspeita de um grande esquema de corrupção. Na CPI da Covid, no Senado
Federal, surgiram fortes indícios de prevaricação em denúncia de esquema de
corrupção na compra do imunizante Covaxin.
Não bastassem todos os crimes de responsabilidade aqui relatados, o
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Presidente continua a praticar crimes de responsabilidade quando diz que não irá
cumprir ordens de um Ministro do Supremo Tribunal Federal, e quando ameaça,
ainda que veladamente e com jogo de palavras, fechar a Corte Suprema.
Por fim, não menos grave, verifica-se que o Presidente buscou “incitar

atos realizados no dia 07.
Faz-se urgente que o Presidente da Câmara dos Deputados receba a
denúncia e dê início à tramitação do processo de impedimento do Presidente da
República, com a consequente constituição de Comissão Especial e votação pelo
Plenário.
Pelo Exposto, apelamos para que Presidente da Câmara dos Deputados, Sr.
Arthur Lira, receba a denúncia por crimes de responsabilidade contra o Presidente da
República Jair Bolsonaro, de acordo com os fatos narrados no pedido de
impeachment protocolado pelo Movimento Pra Vem Rua.

Sala das Sessões, 08 de setembro de 2021

BANCADA DO PARTIDO NOVO

JANAINA LIMA
VEREADORA

CRIS MONTEIRO
VEREADORA

FERNANDO HOLIDAY
VEREADOR
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