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PARECER FINAL
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PARECER FINAL DA COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Diante das informações levantadas e considerações acima descritas, os
membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, nos autos do Processo
Administrativo nº 01/2019, instaurado em face do Vereador Ismael Soares de
Moura em razão do recebimento da Denúncia de autoria da Comunidade de Sete
Lagoas, abaixo subscritos, decidiram, por bem, aprovar, por unanimidade, o Parecer
da Relator, que passa a constituir o Parecer Final desta Comissão, apresentado como
conclusão dos trabalhos realizados.

Dessa forma, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, em reunião de
03 de julho de 2020 e com fulcro no art. 29, da Resolução nº 1.164/2019, aprova o
Parecer do Relator e opina, em unanimidade, pelo do ProcessoARQUIVAMENTO
Administrativo nº 01/2019.

Em cumprimento ao disposto no art. 30 da Resolução nº 1.164/2019,
determinamos o encaminhamento deste Parecer Final à Mesa Diretora para a
adoção das medidas cabíveis. Opina-se, ademais, pela necessidade de
encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apuração da prática do crime
de desobediência pela Sra. Tâmara Kelly Leite de Araújo em face do não
comparecimento às sessões agendadas para a oitiva de testemunhas, apesar de
devidamente intimada.

Por ser expressão da verdade, !rmamos o presente.

Sete Lagoas, 03 de julho de 2020.

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

RODRIGO BRAGA DA ROCHA
Relator

JOAQUIM GONZAGA BARBOSA
Membro

COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SETE LAGOAS/MG

PARECER

Assunto: Processo Administrativo instaurado em face do Vereador Ismael Soares de
Moura, em razão da Denúncia de autoria da Comunidade de Sete Lagoas,
formulada por abaixo assinado.

I – RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo instaurado em face do Vereador

Ismael Soares de Moura, tendo em vista a apresentação de Denúncia formulada

pela Comunidade de Sete Lagoas, por abaixo assinado, em que encaminha
notícia veiculada pelo Jornal Sete Dias, pertinente a suposta prática de esquema
denominado “rachadinha” e de desvio de recursos também da extinta verba de
gabinete.

Em suma, a Denúncia relata que a Sra. Tâmara Kelly Leite de Araújo,
ex-servidora do gabinete, em depoimento prestado à polícia, teria informado
que “era obrigada a recolher o salário dos outros funcionários para poder
repassar para o vereador, que na maioria das vezes pegava esse dinheiro para
pagar suas contas pessoais. Além da verba de gabinete que existia antigamente".

Destaca a Denúncia que segundo a ex-servidora, tratava-se de algo
recorrente com quase todos os funcionários do gabinete. "Muitos se vendem em
troca do silêncio. A política, principalmente aqui em Sete Lagoas, está muito
impune. Muita coisa errada escondida acontecendo e muita gente não tem
ciência disso".

Ressalta ainda que, segundo teria dito a ex-servidora, o esquema
também poderia ocorrer em outros gabinetes, mas que ela não teria como
con!rmar: "A gente, quando entra para um gabinete e aceita esse acordo, já é
avisado de tudo que pode acontecer caso algum dia revelemos o esquema. Isso
também acontecia com a verba de gabinete, onde quem fazia a prestação de
contas era obrigado a correr atrás de notas !scais com valores alterados para que
os vereadores pudessem ser reembolsados com valores absurdos, impossíveis de
serem gastos em um mês no gabinete".

A denúncia foi apresentada no Plenário desta Casa Legislativa na
Reunião Ordinária realizada no dia 27 de agosto de 2019 e lida pelo Presidente
que, constatando a sua regularidade e após consulta, determinou o
encaminhamento do ofício a esta Comissão de Ética e Decoro Parlamentar,
responsável pela apuração das denúncias e representações contra vereadoras
que infrinjam os preceitos ditados pelo Código de Ética e Decoro Parlamentar da
Câmara Municipal de Sete Lagoas, nos termos das Resolução 1.164/2019.

Recebidos os autos da denúncia nesta Comissão, o Presidente, a !m
de iniciar a apuração dos fatos, em cumprimento ao art. 26 da Resolução
1.164/2019, nomeou o relator e expediu o OFÍCIO/CEDP – ALB 01/2019 ao
Delegado de Polícia, requisitando a cópia de Inquérito Policial/Investigação por
ventura instaurado em face do Vereador Ismael Soares relativo a suposta prática
de “rachadinha”, e o OFÍCIO/CEDP – ALB 02/2019 ao Promotor de Justiça,
também requisitando a cópia de Investigação por ventura instaurada pelo Órgão
Ministerial em face do Vereador Ismael Soares sobre o mesmo tema.

Em resposta, o digníssimo Promotor de Justiça informou, por meio do
ofício n. 1.213/2019, que tramita naquela Curadoria de Defesa do Patrimônio
Público Investigação em curso, cujo teor versa sobre o mencionado tema,
tratando-se de Procedimento Preparatório Distribuído sob a identi!cação MPMG-
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0672.19.001214-2. Todavia, a referida apuração se dá de forma sigilosa, o que
impediria, ao menos naquela oportunidade, o envio das cópias
solicitadas.

Em OFÍCIO/CEDP – ALB 03/2019, o Relator desta Comissão determinou a
noti!cação do Vereador Ismael Soares de Moura para apresentar sua defesa prévia
escrita, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para indicar as provas que
pretendia produzir.

A noti!cação foi recebida em 26/11/2019.

A defesa prévia foi apresentada tempestivamente em 10/12/2019,
subscrita pelo Advogado Dr. Leandro Marcio Diniz campos, constituído pelo
denunciado, oportunidade em que o Vereador se reservou no direito de somente se
manifestar em alegações !nais e após a produção de provas.

Declarou, no entanto, ser inocente e vítima de denúncia decorrente de
uma exfuncionária que teria se tornado sua algoz. Juntou provas documentais e
arrolou 5 (cinco) testemunhas para serem ouvidas na fase instrutória. Por !m,
requereu acareações com a Denunciante Tâmara Kelly Leite de Araújo, em caso de
contradições.

Após a apresentação e análise da defesa, os membros da Comissão
deliberaram pelo prosseguimento da apuração dos fatos tratados na Denúncia, nos
termos em que apresentada, por considerar que havia indícios su!cientes de
conduta apta a con!gurar a quebra de decoro parlamentar.

Dessa forma, iniciou-se a fase instrutória deliberando os membros da
Comissão pela intimação de testemunhas para prestar esclarecimentos a !m de
elucidar os fatos sob análise.

Nessa fase, foram intimados o Sr. Marcelo Braga Sander, a Sra. Tâmara
Kelly Leite de Araújo, o Sr. Geraldo Magela de Rezende Santiago Junior - policial
civil, investigador na delegacia adida ao Juizado Especial, a Sra. Maria Helena da
Conceição do Rosário Silva Reginaldo - servidora municipal que atua no Juizado
Especial e as testemunhas arroladas pela defesa: Ádria Aparecida Almeida,
Davisson Lopes Rodrigues, Filipe Santana de Freitas e Heitor Gomes da Silva Neto.

No dia 18/06/2020, designado para a oitiva, a testemunha Tâmara Kelly
Leite de Araújo, devidamente intimada, não compareceu e não apresentou
justi!cativa; a testemunha Geraldo Magela de Rezende Santiago Junior
compareceu, mas não foi ouvido, pois o depoimento deveria ser realizado após a
oitiva da testemunha ausente (Tâmara Kelly Leite de Araújo). A testemunha Maria
Helena da Conceição do Rosário Silva Reginaldo não compareceu, apresentando as
devidas justi!cativas.

Foram ouvidas as testemunhas Marcelo Braga Sander, Ádria Aparecida
Almeida, Davisson Lopes Rodrigues, Filipe Santana de Freitas e Heitor Gomes da
Silva Neto, tendo a defesa se manifestado pela concordância da alteração da ordem
das oitivas e os depoimentos sido colhidos e acostados aos autos por meio digital.
Na oportunidade, a testemunha Marcelo Braga Sander informou que iria apresentar
à comissão as conversas de WhatsApp com a sra. Tâmara Kelly Leite de Araújo e a
defesa requereu que fosse o!ciado o Juízo da Unidade Jurisdicional Criminal da
Comarca de Sete Lagoas requerendo informações acerca da existência de eventual
processo judicial criminal no qual se apura a prática do crime de ameaça da Sra.
Tâmara Kelly Leite de Araújo, tendo como vítima o Vereador Ismael Soares. Ao !nal,
!cou reagendado para o dia 24/06/2020, às 09:00 horas a oitiva das testemunhas
Tâmara Kelly Leite de Araújo; Geraldo Magela de Rezende Santiago Junior e Maria
Helena da Conceição do Rosário Silva Reginaldo.

A Comissão expediu o ofício requisitado pela defesa, bem como noti!cou
a che!a imediata das testemunhas Geraldo Magela de Rezende Santiago Junior e
Maria Helena da Conceição do Rosário Silva Reginaldo acerca dos depoimentos.

No dia 24/06/2020 as 09:00 hrs, as testemunhas não compareceram,
tendo sido agendada a oitiva das testemunhas para o dia 30/06/2020. As
testemunhas foram regularmente intimadas e compareceram para prestar
depoimento a Sra. Maria Helena da Conceição do Rosário Silva Reginaldo e o Sr.
Geraldo Magela de Rezende Santiago Junior. Sra. Tâmara Kelly Leite de Araújo
novamente não compareceu, sem apresentar qualquer justi!cativa.

Foi colhido, portanto, o depoimento da Sra. Maria Helena da Conceição
do Rosário Silva Reginaldo e a pedido da defesa foi dispensada a testemunha

Geraldo Magela de Rezende Santiago Junior. Na oportunidade, foi apresentado à
Defesa o ofício de resposta do Juízo da Unidade Jurisdicional Criminal da
Comarca de Sete Lagoas, informando que não foi localizado nenhum processo
envolvendo as partes Tâmara Kelly Leite de Araújo e Ismael Soares. A defesa
declinou do pedido de diligência, o que foi deferido pela comissão.

Não havendo novas provas a produzir, foi aberto prazo para alegações
!nais orais pela defesa, no prazo de 20 (vinte) minutos. Após a conclusão do
processo à relatoria da comissão foram apresentadas as gravações informadas
pela testemunha Marcelo Braga Sander.

Feita a síntese do processo, passo à análise dos fatos.

II – ANÁLISE
Na apreciação sobre eventual prática de ato de incompatibilidade com

o decoro parlamentar, cumpre observar que em relação ao dever de probidade,
integridade e decoro do parlamentar, a Constituição Federal de 1988 prevê em
seu artigo 55, inciso II, que perderá o mandato o Deputado ou Senador cujo
procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar.

Segundo o parágrafo primeiro do citado artigo, é incompatível com o
decoro parlamentar, além dos casos de!nidos no regimento interno, o abuso das
prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de
vantagens indevidas.

Em virtude do disposto no artigo 29, inciso IX, da Constituição Federal
de 1988, a lei orgânica municipal deve guardar, no que couber, correspondência
com o modelo federal acerca das proibições e incompatibilidades dos
vereadores.

Neste sentido, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei Orgânica de
Sete Lagoas, perderá o mandato o vereador cujo procedimento for declarado
incompatível com o decoro parlamentar, considerando, além dos casos de!nidos
no Regimento Interno, o abuso de prerrogativas asseguradas a membro da
Câmara Municipal ou a percepção de vantagens indevidas.

Por sua vez, o parágrafo único, do artigo 25, do Regimento interno da
Câmara Municipal de Sete Lagoas, dispõe que:

Art. 25. Perderá o mandato o Vereador:
I- que infringir qualquer das proibições estabelecidas no art. 14;
II- que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte

da sessões ordinárias da casa, salvo licença por esta autorizada;
III- que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
IV- que !xar residência fora do Município;
V- que sofrer condenação criminal em sentença de!nitiva e irrecorrível;
VI- que não tomar posse nas condições estabelecidas na Lei Orgânica

Municipal;
VII- quando o decretar a Justiça Eleitoral;
VIII- que proceder de modo incompatível com o decoro parlamentar.

Parágrafo único. É incompatível com o decoro parlamentar:
I - o abuso de prerrogativas asseguradas a membro da Câmara;
II - a percepção de vantagens indevidas;
III - a utilização do mandato para prática de atos de corrupção ou de

improbidade administrativa;
IV- o descumprimento dos deveres inerentes a seu mandato, inclusive

a ausência a mais de um terço das reuniões extraordinárias realizadas no ano;
V - a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou

de encargos dele decorrentes;
VI - a prática de ato que afete a dignidade da investidura;
VII - outras situações prevista neste Regimento

Neste sentido, o § 1º do art. 22, da Resolução nº 1.164/2019, que
institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Sete Lagoas, prevê
que a Comissão de Ética é o órgão responsável pela apuração das denúncias e
representações contra vereadores que infrinjam os preceitos ditados por este
código, o que inclui a condutas incompatíveis com o decoro parlamentar,
conforme art. 20, inciso VII.

Portanto, a presente análise deve restringir-se a veri!car se houve, de
fato, a prática pelo Vereador Ismael Soares de Moura de irregularidades graves
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no desempenho do mandato, que se consubstanciam em ato incompatível com o
decoro parlamentar.

Inicialmente ressalta-se que o dever de proceder-se de modo compatível
com o decoro parlamentar, deve ser sempre perseguindo pelo detentor do mandato
de Vereador, não apenas em sua vida pública, pois tratando-se de pessoa eleita pela
população para representar os interesses sociais e cujo poder legislativo foi
concedido pela Constituição Federal, deve seguir os princípios de probidade, ética e
moralidade em todos os seus atos, sejam públicos ou privados.

No que tange à acusação sobre a suposta realização da prática
denominada “rachadinha”, não há dúvidas que se trata de fato gravíssimo, que não
pode ser tolerado de forma alguma pelos membros desta Casa, devendo ser
rechaçado por toda a sociedade.

Exigir ao servidor sob sua autoridade a devolução da remuneração
recebida pelo exercício das funções, bem como aplicar verba de gabinete, dinheiro
público, em !nalidade diversa da que se destina, seriam causas su!cientes para a
cominação da medida disciplinar de perda do mandato parlamentar do Vereador
denunciado, em razão de ato de incompatibilidade com o decoro parlamentar por
infração aos deveres de conduta impostos a todos os Vereadores, todavia, desde
que devida e cabalmente comprovados.

Na análise probatória, deve-se destacar que a denúncia apresentada
informa que os fatos foram noticiados pela imprensa local, por meio da qual a
comunidade de Sete Lagoas tomou conhecimento do ocorrido e requereu
providências desta Casa.

Neste sentido, esta Comissão, no cumprimento de seu dever, diligenciou
junto à Delegacia Polícia Civil e ao Ministério Público, a !m de obter outros fatos e
provas que pudessem elucidar a ocorrência das condutas denunciadas, todavia, as
diligencias restaram infrutífera, primeiro pela ausência de retorno da Delegacia de
Polícia Civil, e segundo porque a Promotoria de Justiça não pode atender ao
requerimento, pois Procedimento Preparatório em curso naquela Curadoria de
Defesa do Patrimônio Público Investigação, cujo teor versa sobre o mencionado
tema, cujo teor versa sobre o mencionado tema, se dá de forma sigilosa.

Quanto às oitivas, a Sra. Tâmara Kelly Leite de Araújo, responsável pela
Denúncia junto à Delegacia de Polícia Civil, deixou de comparecer as oitivas
agendadas sem qualquer justi!cava, mesmo sendo intimada por três vezes.

Deste modo, principalmente em razão da falta de acesso ao
Procedimento Preparatório em curso junto ao MPE de forma sigilosa, bem como da
ausência de comparecimento da Sra. Tâmara Kelly Leite de Araújo para elucidar os
fatos então narrados na notícia veiculada no Jornal Sete Dias, podemos concluir que
não restou efetivamente comprovado nos autos desta Comissão a ocorrência da
pratica da denominada “rachadinha” - crime de concussão – ou desvio de verba
pública para uso diverso da !nalidade, que justi!caria a cassação do mandato do
Vereador denunciado por quebra de decoro parlamentar.

Portanto, em que pese a gravidade das acusações imputadas contra o
Vereador Ismael Soares de Moura, estas não foram comprovadas. Importa frisar que
esta Câmara Municipal e, principalmente, esta Comissão de Ética repudia com
veemência as condutas apontadas, rea!rmando que exigir ou impor ao servidor sob
sua autoridade a devolução da remuneração recebida pelo exercício das funções,
bem como aplicar verba de gabinete, dinheiro público, em !nalidade diversa da que
se destina, são condutas criminosas que devem ser reprimidas.

III – CONCLUSÃO DO RELATOR
Conforme supracitado, em que pese as graves acusações contra o

Vereador Ismael Soares de Moura, restou prejudicada a análise acerca da ocorrência
de ato de incompatibilidade com o decoro parlamentar, já que esta Comissão de
Ética não logrou comprovar plenamente a ocorrência dos crimes que lhe foram
imputados.

Por todo o exposto, considerando a produção probatória realizada
durante os trabalhos da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, opino pelo
arquivamento do Processo Administrativo nº 01/2019, tendo em vista que as
provas juntadas aos autos não foram capazes de comprovar peremptoriamente a
conduta atribuída ao Vereador Ismael Soares de Moura.

É o Parecer

RODRIGO BRAGA DA ROCHA
Relator

COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

PORTARIA Nº 04/2020

INSTAURA PROCESSO DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de
Sete Lagoas, no uso de suas atribuições, fundamentadas nos dispositivos dos
artigos 22, §1º e 25 da Resolução 1164/2019, considerando denúncia recebida e
encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal na data de 26 de agosto de
2019 e recebida por esta Comissão em 29 de agosto de 2019;

RESOLVE:

Art 1º Instaurar Processo Disciplinar, nos termos do art. 25 e seguintes
da Resolução 1164/2019, em face do vereador C.H.N.G. para apuração de
denúncia recebida pela Câmara Municipal.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sete Lagoas, 03 de julho 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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