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Angelita Caetano de Souza, brasileira, solteira, do lar , portadora

da Cédula de ldentidade RG no 27.802.008-2 SSP/SP, inscrita no CPF sob o no

772.246.471-87, residente e domiciliada em Lin Clube de Campo, 4.597'

Rancho Nossa Senhora Aparecida, zona rural, nesta cidade de Três Lagoas,

vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no

art.46, da Lei Orgânica do Município e outros diplomas legais pertinentes ao

caso, REPRESENTAR POR UEBRA DE DECORO PARLAMENTAR , a llma.

Sra. Vereadora Sayuri Ahagon Baez, por práticas incompatíveis com o

exercício do mandato parlamentar.

1. Dos fatos.

E fato público e notório que na semana do dia 2210312021 ' a

Representada na condição de vereadora, realizou gravaçÕes e /lve em seu

Facebook nas dependências do UPA desta cidade' mais precisamente na ala

dos pacientes SUSPEITOS EiOU CONTAMINADOS PELO COVID'

contrariando todas as normas de biossegurança vigentes.

lgnorou a ilustre Edil o caólico momento vivenciado por toda a
população global, que desde o início do ano de 2020 está sendo marcado pelo

surgimento e propagação do coronavírus humano, o SARS-CoV-2 e suas

mutaçôes cada vez mais agressivas.

Ampla disseminação desse vírus, tornou-se problema de saúde

mundial, devido à possibilidade de causar graves infecçÕes do trato respiratório

humano, que podem ser fatais.

Não se pode deixar de consignar que tal vírus já vitimou apênas no

Estado de Mato Grosso do Sul, até este momento 4.123 pessoas e, infectou

211.282 pessoas, conforme dados extraído do site

https://www
horas).

otempo.com. br/coronavirus (acessado em 2910312021 as 09:55
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Sobre as transmissões entre humanos do SARS-CoV-2, sabe-se
que estas ocorrem principalmente pela via respiratória, através de gotículas

expelidas pela pessoa contaminada e pelo contato, uma vez que as gotículas
podem se depositar sobre superfícies (nas quais o vÍrus permanece vivo
durante um período de tempo) com as quais outras pessoas podem ter contato.
O tempo de incubação do vírus em humanos varia de I a 14 dias, facilitando
sua propagação. E por Íal ruzáo, que é fortemente recomendado o lsolamento
social, e vedado o ingresso de indivíduos sem autorização e sem os EPI's
necessários em qualquer ala disponibilizada para os pacientes suspeitos ou

contaminados com a COVID, como fez a vereadora.

A ação da Representada de cunho eminentemente político,

desrespeitoso a todas as famílias enlutadas e aos próprios munÍcipes e
servidores presentes no local, colocando em perigo outrem, deve ser objeto de
análise por esta Casa de Leis, já que inadmissível que um vereador ou
quaisquer outras pessoas do povo, realize capitação de imagens não
autorizadas de populares e invada uma ala restrita a pacientes com COVID.

O irresponsável ato da Representada constrangeu vários servidores
públicos que trabalhavam no local, além das pessoas que buscavam
orientação médica ou tratamento da COVID.

Expôs a vereadora Sayure a intimidade das pessoas contaminadas,
e sem querer ser repetitivo, a própria segurança de todos ao seu redor, pois

como salientado alhures, ingressou sem autorização em uma ala restrita e sem
qualquer equipamento de proteção individual, utilizando-se de sua condição
de vereador, o que é inadmissÍvq!.

2. Da quebra do decoro parlamentar.

Da narrativa acima realizada, pode se constar que a Representada

Sayuri ao realizar a filmagem não autorizada de servidores da saúde e dos

munÍcipes quê esperavam atendimento no UPA, violou o direito constitucional
dos cidadâos à imagem e a intimidade.

No aspecto criminal, ao invadir ala restrita sob argumento de ser

vereadora, além de cometer, em tese, crime de abuso de autoridade (Lei n'
13.869i2019), incorreu também, em tese, no crime capitulado no aÍigo 268 do

Código Penal.

Att. 268 - lnfringt determinação do poder público, destinada a impedir
introdução ou propagação de doença contagiosa:

Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terÇo, se o agente é

funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico,
farmacêutico. dentista ou enfermeiro.
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lnobstante isso, jamais poderia a Representada, seja como cidadã

ou no exercício de seu mandato eletivo, adentrar em repartições públicas como

se estivesse acima da lei.

O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu que:

"A físcalização legislatíva da ação administrativa do Poder Executivo é um
dos conÍrapesos da CF à separaÇão e independência dos Poderes: cuida-

se, porém, de ínteríerência que só a Constituição da República pode

legítimar. Do relevo primacial dos pesos e contrupesos' no paradígma de

divisão dos poderes, segue-se que à norma ínfraconstitucional - aí incluída,

em relação à federal, a constituíção dos Estados-membros -, não é dado

criar novas Ínteierêncías de um Poder na órbíta de outro que não derive

explícita ou implicítamente de regra ou princÍpio da Lei Fundamental da

Repúblíca. O poder de fiscalizaçáo legislativa da ação administrativa do
Poder Executivo é outorgado aos órgáos coletivos de cada câmara do
Corgresso Nacional, no plano federal, e da assembléia legislativa, no
dos EsÍados,' nunca aos seus membros individualmente, salvo, é claro,
quando atuem em representação (ou presentação) de sua Casa ou
comissão". IADl 3.046, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 154- 2004, P, DJ

de 28-5-20041 - Destaquei.

Tanto é assim, que a Lei Municipal n.o 3.679, de 30 de junho de

2020, que dispõe sobre o livre acesso de Vereadores nas repartiçÕes públicas

em geral, no exercício de sua função fiscalizadora, está suspensa por força da

Medida Cautelar deferida em favor do Município de Três Lagoas, proferida nos

autos da Ação Direta de lnconstitucionalidade no 1413916-14.2020.8.12.0000,

referendada pelo Orgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de

Mato Grosso do Sul.

lnegável, portanto, que a conduta praticada pela vereadora Sayuri se

mostra incompatível com o decoro parlamentar, em nítida violação a

Constituição Federal.

É bom ressaltar, que a Constituição é quem cria os poderes e os

cargos que os acompanham. E todos eles servem aos objetivos elencados na

Carta Maior. Não se pode falar em prerrogativas de função em razâo do cargo

se estes não estiverem ancorados nos princípios e objetivos democráticos da

Constituição Federal.

A Lei Orgânica do Município de Três Lagoas, previu:

AtÍ. 17 - Perderâ o mandato o Vereador :

t.l
ll - cujo procedimento for declarado incompatível com decoro parlamentar

ou sua conduta venha por a honra dos vereadores e da Câmara;

Perceba, que a conduta da vereadora Representada, pÕe em xeque

a credibilidade e reputaçáo dessa Casa Legislativa, ainda mais, quando há o
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depois da neqativa reoercussão qerada na comunidade três-laqoense.

https ://www.fa ce book. comlsavuriahaoon.baezlvideos/58 7900988

https ://imonline.com.br/novol?notic ias,19,A LTERNATIVA,2lOOS

I
Hialino está a ausência de decora por parte da Representada, que

nas palavras de Miguel Reale, consiste na "falta de decência no

compofiamento pessoal capaz de desmerecer a Casa dos representantes

(incontinência de conduta, embriaguez, etc.) e falta de respeito à dignidade do

Poder Legislativo, de modo a expoJo a críticas infundadas, iniustas e
irremediáveis, de forma inconveniente...' (RDP - 10, P. 89).

Vale trazer a baila os ensinamentos do saudoso professor Pinto

Ferreira, que definia a falta de decoro como "o procedimento do congressista

atentatóio dos princÍpios de moralidade, ofensivos à dignidade do Parlamento,

maculando o compoftamento do bonus pater famílias".

Portanto, não se pode olvidar, da previsão normativa contida no art.

70, lll, do Decreto-Lei n. 201167, aplicável subsidiariamente aos processos

político-administrativos locais, quando preceitua que a Câmara poderá cassar o

mandato de Vereador, quando: (...) lll - proceder de modo incompatível com a

dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública.

De tudo aqui exposto, tem-se que a prática da Representada no

exercício do mandato de representação popular, conquanto absolutamente

irregular e grave, caracteriza-se com falta de decoro parlamentar, devendo ser

instaurado o devido processo de cassação da vereadora Sayuri Ahagon Baez.

Fazem-se presentes, portanto, os pressupostos de fato indicados

nas normas acima mencionadas, autorizando-se o processamento desta

representação na forma legal e regimental.

3. Dos pedidos e requerimentos finais.

Ante o exposto, requer-se a essa Presidência que constitua a

Comissâo de Etica e Decoro Parlamentar, para apurar a conduta da

descumprimento de decisão judicial sustando e eficácia de uma lei
flagrantemente inconstitucional, como já relatado acima.

A Vereadora Sayuri ao utilizar de seu cargo para intimidar os

servidores municipais da saúde, em tese, infringiu o § 1o do também arl. 17 da

Lei Orgânica, já que induvidosamente ABSOU DE SUAS PRERROGATIVAS,

tanto,

Os links apagados foram os seguintes:

87911251?d=n



Representada, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa, com
obediência às normas procedimentais aplicáveis ao caso, e ao final, acolher a
presente Representação pâra cassar o mandato eletivo de Sayuri Ahagon
Baez.

Protesta provâr o alêgado por todos os meios dê provas admitidâs
em direito, em qualquer exceçáo.

Pede deferimento.

Três Lagoas/Ms., 29 de março de 202'l

Angêlita Caêteno dê Souzâ
CP F I MF no 77 2.246.47 1 -87

RequeÊse aindâ, a expedição de oÍício ao Ministério Público
Estadual, para que apure eventual cometimento de ilícito penâl por parte da
Representada.

Por fim, segue em anexo pen drive contendo cópias dos videos
publicados pela Representada e apagados, que comprovam os fatos aqui
elencâdos.


