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RELATÓRIO

Fabrício Augusto Carvalho do Nascimento REP 2 oº Secretári

Em 21/05/2020, foi protocolado na Câmara Municipal de Sete Lagoas,
pelo Sr. Antônio Marcio de Moura, pedido de apuração das denúncias apresentadas
pelo Sr. Rojas Correa Barbosa Ferreira em vídeo postado em suas redes sociais
Facebook e WhatsApp, no qual menciona uma possível prática de corrupção passiva
por parte de alguns vereadores.

No dia 01/06/2020, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar decidiu por
dar início ao Procedimento Investigatório Preliminar Sumário nº 01/2020, que foi
instaurado pela Portaria nº 02/2020, diante do pedido apresentado pelo
denunciante e do vídeo do Sr. Rojas, que se mostrou um elemento passível de
investigação.

Chamado a depor como testemunha e, com isso, auxiliar os
esclarecimentos dos fatos e o trabalho da comissão, no dia 04/06/2020, o Sr. Rojas se
negou a prestar qualquer depoimento, sob a justi!cativa de ilegitimidade do
procedimento, tendo em vista que havia procurado o denunciante e este teria
alegado não ter apresentado qualquer denúncia.

Ainda assim, con!rmou ser o vídeo legítimo e de sua autoria e se
demonstrou disposto a colaborar com a comissão em outra oportunidade e outro
procedimento, ainda que sob o mesmo tema, tendo se comprometido a comparecer
novamente perante a Comissão no dia 10/06/2020, momento no qual contaria os
fatos que teria conhecimento.

Também, diante da gravidade da alegação apresentada pelo depoente,
sobre a veracidade da autoria da denúncia que instruiu a abertura do presente
procedimento, a comissão encaminhou o OFÍCIO/CEDP 20/2020 ao Sr. Antônio, a !m
de apurar o fato.

Ocorre que no dia 09/06/2020 o mesmo con!rmou a essa Comissão que é
o autor da denúncia e que assinou a mesma. Apesar disso, foi determinado o
encaminhamento da mesma para a Comissão de Controle Interno da Câmara
Municipal, por meio do OFÍCIO/CEDP 22/2020, protocolado no dia 10/06/2020, a !m
de se apurar se o Sr. Antônio Marcio de Moura foi realmente quem a apresentou.

Ao mesmo tempo, foi deliberado pela continuação do Procedimento de
forma ex ofício, nos termos do parágrafo único do artigo 25 da Resolução nº
1164/2019, conforme Despacho Saneador acostado ao presente relatório.

Na data agendada para o novo depoimento, o Sr. Rojas não se mostrou
presente, por esse motivo, deliberou a Comissão pelo encerramento do
Procedimento, por não ter mais o que provocar, determinando o encaminhamento
para a Mesa Diretora, a !m de que essa envie toda documentação produzida ao
Ministério Público e a Polícia Civil para apuração da denúncia e suspeita da
ocorrência de crime contra a honra e falso testemunho.

Sete Lagoas, 10 de junho de 2020.

ALCIDES LONGO DE BARROS
Presidente da Comissão de Ética de Decoro Parlamentar

RODRIGO BRAGA DA ROCHA
Relator

JOAQUIM GONZAGA BARBOSA
Membro

Portaria nº 02/2020 da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar

Procedimento Investigatório Preliminar Sumário nº 01/2020

Denunciante: Antônio Marcio de Moura

Denunciado: Em apuração

EMENTA: INVESTIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO PASSIVA. DENÚNCIA.

Em 21/05/2020, foi protocolado na Câmara Municipal de Sete Lagoas
pedido de apuração das denúncias apresentadas pelo Sr. Rojas Correa Barbosa
Ferreira em vídeo postado em suas redes sociais Facebook e WhatsApp, no qual
menciona uma possível prática de corrupção passiva por parte de alguns
vereadores.

Na referida denúncia o Sr. Rojas a!rmou: “tem vereadorzinho
interessado em dinheiro para fazer campanha política, tá interessado em eleição,
é por isso que vereadorzinho não quer votar, é por isso que não ta colocando isso
aqui pra votar, gente já era pra ta entregando esta obra aqui, esta obra que é tão
importante para a cidade, ai vem fazendo politicagem querendo dinheiro,
vereador quebrado para fazer campanha”.

No dia 01/06/2020, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar decidiu
por dar início ao presente procedimento, instaurando Procedimento
Investigatório Preliminar Sumário, diante do pedido apresentado pelo
denunciante e do vídeo do Sr. Rojas, que se mostrou um elemento passível de
investigação.

Chamado a depor como testemunha e, com isso, auxiliar os
esclarecimentos dos fatos e o trabalho da comissão, o Sr. Rojas se negou a prestar
qualquer depoimento, sob a justi!cativa de ilegitimidade do procedimento,
tendo em vista que havia procurado o denunciante e este teria alegado não ter
apresentado qualquer denúncia.

Ainda assim, con!rmou ser o vídeo legítimo e de sua autoria e se
demonstrou disposto a colaborar com a comissão em outra oportunidade e outro
procedimento, ainda que sob o mesmo tema.

Diante da gravidade da alegação apresentada pelo depoente, sobre a
veracidade da autoria da denúncia que instruiu a abertura do presente
procedimento, DETERMINO o encaminhamento da mesma para a Comissão de
Controle Interno da Câmara Municipal, a !m de se apurar se o Sr. Antônio Marcio
de Moura foi realmente quem a apresentou.

E por ter o denunciante se mostrado disposto à colaborar com a
investigação da suposta prática de corrupção passiva, por ele mesmo
anteriormente denunciado em redes sociais e, tendo em vista que o parágrafo
único do artigo 25 da Resolução nº 1164/2019 determina que, in verbis:

Parágrafo único. A Comissão de Ética poderá instaurar procedimento
investigatório preliminar sumário, ao tomar conhecimento ex ofício, por
representação ou denúncia, de fato que infrinja a ética ou decoro parlamentar.

DESPACHO SANEADOR
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DECIDE

Pelo prosseguimento do presente Procedimento Investigatório
Preliminar Sumário nº 01/2020, de forma ex ofício, tendo em vista a seriedade da
denúncia e a con!rmação da veracidade do vídeo nela acostado, ainda que a
autoria da denúncia permaneça em veri!cação por comissão competente.

Sete Lagoas, 08 de junho de 2020.

ALCIDES LONGO DE BARROS
Presidente da Comissão de Ética de Decoro Parlamentar

RODRIGO BRAGA DA ROCHA
Relator

JOAQUIM GONZAGA BARBOSA
Membro
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