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À Mesa Diretora da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu/PR 

c/c ao Sr.  Presidente Ney Patrício 

 

 

 

 

BRUNA RAVENA BRAGA DOS SANTOS, 

brasileira, solteira, autônoma, portadora do RG nº 10.969.483-5, 

inscrita no CPF nº 797.806.792-00 (doc.03), residente e domiciliada na 

Rua Emilio de Menezes, nº 83, apartamento 31-A, 3º andar, Jardim 

América, CEP: 85864-240, representante da ONG “Associação de 

Travestis e Transexuais de Foz do Iguaçu “Casa de Malhu”, pessoa 

jurídica inscrita no CNPJ nº 26.225.616/0001-54, doravante 

denominada denunciante, vem mui respeitosamente, perante Vossa 

Senhoria, por intermédio de seu advogado subscrito ao final e com 

procuração em anexo, com arrimo no artigo 12, § 1º, da Resolução 163 

de 15 de dezembro de 2020, protocolar 

 

 

REPRESENTAÇÃO  

 

 

Em face do Vereador Ananias Cassol, do partido 

PODEMOS, brasileiro, solteiro, Policial Militar, portador do 
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documento de identidade nº 6383941-8 - SESP-PR e inscrito no CPF nº 

01989085989,  doravante denominado representado, com gabinete 

nesta Câmara Municipal e podendo ainda ser encontrado na Rua 

Xavier da Silva, nº 1198, Centro, CEP: 85851180, Foz do Iguaçu/PR,  

pelas razões fáticas e jurídicas  explanadas na sequência.  

 

 

I – DOS FATOS 

 

No final de junho de 2021, por ocasião do Dia 

Internacional do Orgulho LGBT (celebrado no dia 28 de junho) o 

representado utilizou de suas redes sociais para postar uma imagem 

(documento 01 em anexo) que, d e modo desrespeitoso, satirizava o 

Dia Internacional do Orgulho “LGBT” associando esta sigla ao 

criminoso Lázaro Barbosa de Sousa1, baleado e falecido no mesmo dia 

após 20 dias de buscas e que ficou nacionalmente conhecido após 

uma série de crimes no Estado de  Goiás.  

 

O representado também compartilhou na sua 

página do Facebook outra imagem (doc. 01) onde consta uma 

acusação descabida de que o ativismo LGBT quer acabar com a 

palavra “mãe”. 

 

 

                                                           
1 https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2021/06/28/lazaro-e-preso-em-goias-diz-
governador.ghtml 
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Portanto o representado, ofendeu a população 

LGBTQIAP+  ao postar em  suas redes sociais, que possuem cerca de 

14 mil seguidores, imagens agressivas que fomentam a discriminação 

na sociedade iguaçuense.   

 

 

II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

 

A Resolução nº 163 de 15 de dezembro de 2020 

instituiu o Código de Ética Parlamentar da Câmara Municipal de Foz 

do Iguaçu. 

 

A referida norma municipal, conforme preconiza 

seu art. 1º, estabelece os princípios éticos e as regras básicas que 

devem orientar a conduta dos Vereadores e Vereadoras, definindo o 

procedimento disciplinar e as penalidades aplicáveis no caso de 

descumprimento das normas ético-disciplinares. 

 

O artigo 2º, da referida resolução, por sua vez, 

elenca os deveres fundamentais do Vereador. Entre eles citemos os 

incisos I e IV : 
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“Art. 2º São deveres fundamentais do Vereador: 

 

I - promover a defesa do interesse público e da autonomia 

municipal; 

 

II - respeitar e cumprir as Constituições Federal e do 

Estado, a Lei Orgânica do Município, as leis e as normas 

legalmente instituídas;” 

 

 

 

Por outro lado, o artigo 10 trata das infrações ético-

disciplinares  puníveis com suspensão de prerrogativas regimentais 

prevê : 

 

“Art. 10. São infrações ético-disciplinares, puníveis com 

suspensão de prerrogativas regimentais, quando não 

couber penalidade mais grave: 

 

 

IV - deixar de observar os deveres fundamentais do 

Vereador, previstos no art. 2º deste Código.” 

 

 

Na mesma linha, o artigo 11 que trata das infrações 

ético-disciplinares que são puníveis com suspensão do exercício do 

mandato, quando não couber penalidade mais grave, traz: 

 

“ Art. 11 São infrações ético-disciplinares, puníveis com 

suspensão do exercício do mandato, quando não couber 

penalidade mais grave: 
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V - deixar de observar intencionalmente os deveres 

fundamentais do Vereador, previstos no art. 2º deste 

Código.” 

 

 

Nota-se que, entre o art. 10, inciso IV e o artigo 11, 

inciso V, a diferença reside apenas na exigência de dolo do vereador 

de deixar de observar os deveres fundamentais previstos no art. 2º da 

Resolução 163 de 2020. 

 

No que tange as penalidades faz-se necessário citar 

que, segundo o art. 4º , IV, da Resolução 163, a suspensão do exercício 

do mandato deve ser por no mínimo dois meses e no máximo quatro 

meses. Já a suspensão de prerrogativas regimentais deve ser por no 

mínimo um mês e no máximo três meses, nos termos do art. 4º, III, da 

Resolução 163/2020. 

 

Destarte, de acordo com a resolução supracitada, a 

inobservância, por um parlamentar de Foz do Iguaçu/PR, da 

Constituição Federal e das leis e normas vigentes configura ético-

disciplinar.  

 

Nesse sentido é importante citar o artigo 1º da 

Constituição Federal que elenca os fundamentos da República: 
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“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 

tem como fundamentos:  

 

III - a dignidade da pessoa humana” 

 

Outrossim é crucial evocar o artigo 3º da 

Constituição  elenca os objetivos fundamentais da República: 

 

“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil: 

 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

(...) 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação.”  

 

 

Na sequência, em seu art. 5º, a nossa Carta Política 

que garante os direitos fundamentais traz : 

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

 

(...) 

 

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos 

direitos e liberdades fundamentais.” 
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Na mesma dimensão a Constituição do Estado do 

Paraná de 1989 prevê : 

 

“Art. 1º. O Estado do Paraná, integrado de forma 

indissolúvel à República Federativa do Brasil, proclama e 

assegura o Estado democrático, a cidadania, a dignidade 

da pessoa humana, os valores sociais, do trabalho e da livre 

iniciativa, o pluralismo político e tem por princípios e 

objetivos: 

 

I - o respeito à unidade da Federação, a esta Constituição, à 

Constituição Federal e à inviolabilidade dos direitos e 

garantias fundamentais por ela estabelecidos; 

 

II - a defesa dos direitos humanos; 

III - a defesa da igualdade e o conseqüente combate a 

qualquer forma de discriminação;” 

 

 

Portanto, ao realizar postagens, em suas redes 

sociais, de cunho preconceituoso contra a sigla “LGBT” e o Dia 

Internacional do Orgulho LGBTQIAP+, o vereador Cabo Cassol, 

nitidamente desrespeitou, através de suas redes sociais, a 

Constituição da República e a Constituição do Estado do Paraná e, 

por consequência, intencionalmente descumpriu um dever 
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fundamental de Vereador da Câmara Municipal de Foz do 

Iguaçu/PR.  

 

Ademais, é crucial citar que o Brasil também é 

signatário de tratados internacionais como, por exemplo, a 

Convenção Interamericana Contra Toda Forma de Discriminação e 

Intolerância 2que prevê em seu art. 1º:  

 

“Artigo  1.  Para  os  efeitos  desta  Convenção:  1. 

Discriminação  é  qualquer distinção,  exclusão,  restrição  

ou  preferência,  em qualquer  área  da  vida pública  ou  

privada,  cujo  propósito  ou  efeito  seja  anular  ou  

restringir  o reconhecimento,  gozo  ou  exercício,  em  

condições  de  igualdade,  de  um  ou mais   direitos   

humanos   e   liberdades   fundamentais   consagrados   nos 

instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados-

Partes. A  discriminação  pode  basear-se  em  

nacionalidade,  idade,  sexo,  orientação sexual, identidade 

e expressão de gênero, idioma, religião, identidade 

cultural, opinião  política  ou  de  outra  natureza,  origem  

social,  posição  socioeconômica, nível  educacional,  

condição  de  migrante,  refugiado,  repatriado,  apátrida  

ou deslocado interno, deficiência, característica genética, 

estado de saúde física ou mental,  inclusive  

infectocontagioso,  e  condição  psíquica  incapacitante,  ou 

qualquer outra condição.” 

 

 

 

 

                                                           
2 https://www.gov.br/mdh/pt-br/sdh/noticias/2013/junho/nota-publica-sobre-a-aprovacao-
da-convencao-interamericana-contra-toda-forma-de-discriminacao-e-intolerancia 
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É preciso ressaltar que o Dia do Orgulho LGBT3 é 

uma data histórica importante e simbólica para a luta da população 

LGBTQIAP+  e da sociedade civil em defesa dos direitos humanos. 

 

Dessa maneira, as postagens do representado 

ignoram e desrespeitam nitidamente, como citado anteriormente, o 

objetivo fundamental da República de promover o bem comum e 

combater a discriminação. Pelo contrário, os referidos 

compartilhamentos do representado em suas redes sociais acabam 

por promover o preconceito entre seus seguidores e eleitores contra a 

população LGBTQIAP+.  

 

Vale enfatizar que, a intenção da denunciante e da 

ONG citada na qualificação, cuja nota de repúdio também 

acompanha esta representação (doc. 02), sempre foi estabelecer um 

diálogo com o Poder Público local e inclusive com os parlamentares 

da atual legislatura da Câmara Municipal de modo a contribuir para 

construção de políticas públicas que atendam as demandas da 

população LGBTQIAP+ que luta diariamente por respeito, 

igualdade, inclusão e dignidade.  

 

É essencial citar que a ONG “Casa de Malhu” 

acredita e defende que o papel de um  parlamentar é ouvir e 

                                                           
3 https://cultura.uol.com.br/noticias/22683_dia-internacional-contra-a-lgbtfobia-entenda-a-
origem-da-data.html 
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estabelecer diálogo com toda sociedade, dando ênfase aos mais 

vulneráveis, de modo  a contribuir para construção de uma sociedade 

mais humana e solidária. 

 

Observa-se ainda que,  conforme citado no 

preâmbulo desta representação, fora da legislatura municipal, o 

representado exerce a profissão de policial militar, profissão 

importantíssima para garantia da segurança pública em nossa 

sociedade. Fato este que demandaria mais consciência ainda em 

relação a violência contra grupos vulneráveis como a comunidade 

LGBT, uma vez que o representado trabalha na área. 

  

Portanto, ao compartilhar uma postagem que 

consiste em um discurso de ódio, o representado em nada contribui 

para uma sociedade mais justa, menos violenta e que combate toda 

forma de discriminação. 

 

Lamentavelmente, ainda é preciso trazer à baila 

dados que demonstram a importância da defesa da população 

LGBTQIAP+ no Brasil onde, segundo a Rede Trans Brasil4, a cada 26 

horas uma pessoa trans é assassinada. Todavia, as mesmas pesquisas 

revelam também que há um alto índice de subnotificação em relação 

a tais dados. 

 

                                                           
4 https://www.brasildefato.com.br/2021/05/17/dia-internacional-contra-a-lgbtfobia-mortes-foram-
subnotificadas-no-ultimo-ano 
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Registra-se que, em 2020, houve 237 vítimas da 

homotransfobia no Brasil, segundo um levantamento realizado pelo 

Grupo Gay da Bahia (GGB)5 , ou seja , uma média de uma vítima a 

cada 36 horas. 

 

Por outro diapasão, recentemente, no mês de junho 

de 2021, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná6 , em seu órgão 

especial, julgou procedente por unanimidade a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 0037272-46.2019.8.16.0000, ingressada pelo 

Partido dos Trabalhadores  que visava declarar inconstitucional a Lei 

nº 4.701/2019 de Foz do Iguaçu que revogou a Lei nº   2.718/2002,  

que  estabelece  penalidades  administrativas contra a prática de 

discriminação em razão de orientação sexual em Foz do Iguaçu/PR. 

 

É oportuno citar o trecho do voto do relator da 

referida ADI que restabeleceu a Lei 2.718/2002 e seu decreto 

regulamentador :  

 

“Evidente, nesse contexto, que a revogação da Lei nº 

2718/2002, pela Lei nº4701/2019,  sem  substituição  da  

primeira  por  mecanismos  de  tutela  de  direitos  

fundamentais equivalentes,  constitui  violação  aos  

preceitos  constitucionais  acimas  referidos,  os  quais 

denotam  que  tanto  a  Constituição  Federal  quanto  a  

                                                           
5 https://www.brasildefatopb.com.br/2021/05/17/no-dia-de-luta-contra-a-homofobia-ainda-
e-alarmante-os-numeros-de-violencia 
6 https://www.plural.jor.br/noticias/poder/em-jurisprudencia-inedita-tj-pr-recupera-lei-
contra-lgbtfobia/ 
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Constituição  Estadual  impõem  aos  entes federativos e 

aos poderes constituídos a prevenção e a repressão de 

todas e quaisquer formas de  discriminação,  dentre  as  

quais,  sem  sombra  de  dúvidas,  inserem-se  as  baseadas  

na orientação sexual das pessoas ou em sua identidade de 

gênero. 

 

Ao  estabelecer  sanções  administrativas  pela  prática  de  

discriminação  em razão  de  orientação  sexual  ou  

identidade  de  gênero,  a  lei  revogada  pelo  diploma  

legal  ora impugnado tinha por objetivo punir, no âmbito 

do Município de Foz do Iguaçu, toda e qualquer 

manifestação atentatória contra cidadão homossexual, 

bissexual ou transgênero, assegurando aos infratores o 

devido processo legal administrativo. (...) 

 

Note-se  que,  muito  provavelmente  por  estar  atento  à  

necessidade  de repressão  das  condutas  discriminatórias  

pelos  mais  variados  ramos  do  Direito,  nos  diferentes 

níveis da Federação, o Constituinte de 88 não restringiu o 

campo de incidência dos preceitos constitucionais nem à 

União (refere-se textualmente à República Federativa do 

Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, nos termos do artigo 

1º),tampouco às leis de natureza penal (ao contrário do que 

fez em outros dispositivos, menciona o termo lei no sentido 

genérico).” 

 

 

Salienta-se que a Lei nº 2.718/2002 , 

regulamentada pelo Decreto nº 26522/2018,  representou um avanço 

significativo no tocante ao âmbito de proteção dos direitos 

fundamentais da população LGBTI+ de Foz do Iguaçu. 
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Da mesma forma, o Decreto nº 26522/2018 

conferiu poderes para a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Relações com a Comunidade para receber denúncias e aplicar as 

penalidades previstas na Lei nº 2.718/2002. 

 

Deste modo, ao reestabelecer7 a lei citada que 

prevê penalidade administrativa contra prática de discriminação em 

Foz do Iguaçu, o Poder Judiciário do Estado do Paraná, em sede de 

controle abstrato de constitucionalidade de leis,  decidiu que a 

Prefeitura de Foz do Iguaçu pode dar sequência na construção e 

implantação de uma política pública de combate a violência e 

discriminação contra a população LGBTIQIAP+. É preciso enfatizar 

que seria essencial o apoio do Parlamento local nessa política pública, 

uma vez que a Lei nº 2.718/2002 foi de autoria do legislativo 

municipal há quase 20 anos. 

 

Inobstante, é oportuno citar trecho do voto do 

Ministro Luiz Edson Fachin na ADI nº 5.543 sobre as atrocidades 

cometidas contra a população LGBTI+: 

 

“Não   se   me   afigura   adequado,   salutar   ou   

recomendável,   à   luz   de   nossa normatividade 

Constitucional, arrostar a intricada questão posta nestes 

autos com olhos cerrados e ouvidos moucos para o aflito 

                                                           
7 https://direito.mppr.mp.br/2021/06/196/Lei-Protetiva-a-comunidade-LGBTI-volta-a-
vigorar-por-decisao-do-TJPR.html 
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apelo que vem do outro. A aversão exagerada   à   

alteridade,   quer   decorra   de   orientação   sexual   ou   de 

manifestação de identidade de gênero, não raro deságua 

em sua negação e, no  extremo,  em  tentativas,  por  vezes  

tristemente  bem  sucedidas  de  sua aniquilação 

existencial, impedindo-se de se ser quem se é (vide nesse 

sentido o pleito   trazido   no   Mandado   de   Injunção   

4.733   sobre   a   criminalização   da homofobia).É 

impossível, assim, ignorar a violência física e simbólica a 

que diariamente se encontra submetida a população 

LGBT em nosso País.Como assentei  ao  adotar  o  rito  do  

art.  12  da  Lei  9.868/1999, muito  sangue  tem  sido 

derramado  em  nome  de  preconceitos  que  não  se  

sustentam.  Sangue  e pertencimento  têm,  ao  longo  da  

história,  penduleado  entre  os  extremos  do acolhimento 

e da exclusão, dos quais se colhem, respectivamente, os 

exemplos da transubstanciação cristã ou a doutrina do Blut 

und Boden (“sangue e solo”). Esta última,  como  se  sabe,  

com  raízes  no  século  19, buscou  fornecer  suposta 

justificativa moral para o que viriam a ser as atrocidades 

praticadas pelo nacional-socialismo alemão. (ADI 5.543, 

voto do rel. min. Edson Fachin, j. 8-5-2020) 

 

 

Também é relevante trazer à tona que, em 2019, o  

Supremo  Tribunal  Federal8 reconheceu, no julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) nº 26 e no 

Mandado de Injunção 4733, as condutas LGBTIfóbicas como 

criminosas, com fundamento no art. 2º, da Lei nº 7.716/1989, 

equiparando-as ao crime de racismo.  

 

 

                                                           
8 https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414010 
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A título ilustrativo, citemos trecho do voto da 

Ministra Carmem Lúcia em tal julgamento:  

 

 

 “A matéria trazida neste caso é feita de sofrimento e de 

dores por não se poder viver ou pelo menos ter de tocar a 

vida com um enfrentamento permanente da inaceitação e 

da intolerância e de atos de indignidade e de indignação 

permanente” 

 

 

O Ministro Gilmar Mendes, em seu voto na 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 5269, 

enfatizou o dever estatal  de  promover  políticas  públicas  de  

igualdade  e  não  discriminação e assentou  que  os direitos 

fundamentais não expressam apenas uma proibição do excesso 

(Übermassverbote), mas  também  podem  ser  traduzidos  como 

proibições  de  proteção  insuficiente  ou imperativos de tutela 

(Untermassverbote). 

 

A referida ADPF 526, ingressada em 2018 pelo 

Partido Comunista do Brasil e também subscrita por este defensor, 

foi julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, por 

                                                           
9 https://www.conjur.com.br/2020-mai-09/municipio-nao-proibir-abordagem-genero-escolas 
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unanimidade10, totalmente procedente  para declarar a 

incompatibilidade do § 5º do art. 162 da Lei Orgânica do Município 

de Foz do Iguaçu –PR com a Constituição Federal. Isto porque, a 

Emenda à Lei Orgânica Municipal de Foz do Iguaçu/PR n° 47, de 03 

de maio de 2018 incluiu o § 5º no art. 162  da lei orgânica que previa: 

 

 

 " Art. 162. (...) 

 

§ 5º ficam vedadas em todas as dependências das instituições da 

rede municipal de ensino a adoção, divulgação, realização ou 

organização de políticas de ensino, currículo escolar, disciplina 

obrigatória, complementar ou facultativa, ou ainda atividades 

culturais que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo 

gênero ou orientação sexual" 

 

 

 

Nota-se, contudo, que o STF decidiu11 por 

unanimidade, após concessão de liminar12 em 2018,    que a proibição 

da abordagem de gênero nas escolas feria  a Constituição da 

República, uma vez que o  município interveio no conteúdo 

ministrado nas instituições de ensino, o que é matéria de  

competência da União. 

 

 

                                                           
10 https://www.migalhas.com.br/quentes/326475/e-inconstitucional-trecho-de-lei-de-foz-do-
iguacu-proibindo-ensino-de--ideologia-de-genero 
11 https://www.conjur.com.br/2020-mai-09/municipio-nao-proibir-abordagem-genero-escolas 
12 https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/stf-suspende-lei-de-foz-do-iguacu-que-
proibe-discussao-sobre-genero-em-escolas.ghtml 
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Ademais, o supracitado artigo da lei orgânica 

violava justamente o objetivo fundamental da República de combate 

a qualquer forma de discriminação.  

 

Nesse sentido destacou o Ministro Gilmar Mendes 

em seu voto:  

 

“Ao proibirem a veiculação de materiais didáticos que 

contenham discussões sobre questões de gênero e 

sexualidade, violam as regras gerais e os direitos 

fundamentais à igualdade e à não discriminação, 

previstos nas normas internacionais e na Constituição 

Federal de 1988.” 

 

Portanto, o Judiciário, tanto na ADPF 526 julgada 

pelo STF e quanto na ADI nº 0037272-46.2019.8.16.0000 julgada pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, já reconheceu a 

inconstitucionalidade de leis aprovadas pela Câmara Municipal de 

Foz do Iguaçu/PR que possuíam o intuito de impedir o combate local 

a toda forma de discriminação por conta de gênero e orientação 

sexual.  

 

Inobstante, merece destaque a notícia de que, 

apenas alguns meses após a criminalização da homofobia pelo 

Supremo Tribunal Federal na ADO nº 26, já houve denúncia criminal 
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no Estado do Paraná, envolvendo fatos ocorridos justamente em Foz 

do Iguaçu/PR13. 

 

Urge destacar ainda que os atos discriminatórios 

na cidade de Foz do Iguaçu/PR acontecem com frequência, seja em 

locais públicos como ruas, escolas, praças, hospitais, transporte 

público, delegacias ou locais privados como condomínios, bares, 

restaurantes, ,transporte por aplicativo, entre outros. 

 

É por essa razão que a Lei nº 2.718/2002, agora 

reestabelecida em razão do efeito repristinatório inerente ao controle 

abstrato de constitucionalidade da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº  0037272-46.2019.8.16.0000, ao prever 

sanções administrativas para atos discriminatórios contra a 

população LGBTI+, aumentará, em favor desse grupo social 

minoritário, o rol de instrumentos jurídicos que contribuem para 

resguardar-lhes o direito à segurança, à igualdade, à não 

discriminação e à dignidade da pessoa humana.  

 

Portanto, ao compartilhar imagens (doc. 01 anexo) 

de cunho preconceituoso  e que colaboram para a discriminação e a 

permanente estigmatização local da população LGBTQIAP+, o 

representado violou a Constituição Federal, a Constituição Estadual, 

Tratados Internacionais os quais o Brasil é signatário, a já 

                                                           
13 https://mppr.mp.br/2020/01/22248,10/LGBTIfobia-e-crime-e-ja-comeca-a-resultar-em-
denuncias-criminais.html 
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reestabelecida Lei nº 2.718/2002 de Foz do Iguaçu/PR e, por 

consequência, os artigos 11, V e 10, IV, da Resolução 163 de 

15/12/2020 que instituiu o Código de Ética Parlamentar da Câmara 

Municipal de Foz do Iguaçu/PR. 

 

 

 III - DOS REQUERIMENTOS 

 

Diante do exposto requer-se que : 

 

a) Primeiramente seja recebida e processada 

regularmente esta Representação pela Mesa Diretora da 

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu/PR, nos termos do 

art. 13, 14, 15 e 16 da Resolução nº 163 de 15 de dezembro 

de 2020.  

 

b) Seja a presente Representação julgada procedente 

pela Conselho de Ética Parlamentar da Câmara Municipal 

de Foz do Iguaçu para que seja aplicada a penalidade 

disciplinar de  suspensão do exercício do mandato por no 

mínimo dois meses e no máximo quatro meses, por ofensa 

ao art. 11, V, da Resolução 163/2020, ou, 

subsidiariamente, que seja aplicada a  suspensão de 

prerrogativas regimentais do representado por no 

mínimo um mês e no máximo três meses, em razão do 
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representado ter violado o artigo 10, IV, da Resolução 

163/2020, de acordo com o art. 4, IV e III da referida 

resolução. 

 

 

c) Que seja o representado citado para se manifestar nos 

termos regimentais.  

 

d) Que seja a testemunha DIEGO FRANÇA 

CARVALHO, brasileiro, solteiro, ator, portador do RG nº 

10.677.675-0, inscrito no CPF nº 085.578.529-24, residente e 

domiciliado na Rua Paraná, nº 217, Jardim Itaipu,  CEP: 

85867-300, Foz do Iguaçu/PR, e-mail: 

diegocarvalho2893@gmail.com, citada regularmente para 

depor perante o Conselho de Ética Parlamentar, nos termos 

do art. 23 da Resolução 163 de 2020. 

 

e) Que sejam produzidos todos os meios de prova 

cabíveis.  

 

f) Que sejam todas as intimações da denunciante 

dirigidas a este defensor cujos dados encontram-se na 

procuração que acompanha esta representação.  
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Foz do Iguaçu,  07 de julho de 2021. 

 

 

IAN MARTIN VARGAS 

 OAB/PR 89.846 



 

 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO 

 

OUTORGANTE: BRUNA RAVENA BRAGA DOS SANTOS, 

brasileira, solteira, autônoma, portadora do RG nº 10.969.483-5, 

inscrita no CPF nº 797.806.792-00, residente e domiciliada na Rua 

Emilio de Menezes, nº 83, apartamento 31-A, 3º andar, Jardim 

América, CEP: 85864-240, Foz do Iguaçu/PR. 

OUTORGADO: IAN MARTIN VARGAS, advogado regularmente 

inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seção Paraná, sob os nº 

89.846 com endereço profissional na Avenida José Maria de Brito, nº 

1415, Edifício Iguaçu Trade Center, Sala 503, 5º andar, Jardim 

Central, Foz do Iguaçu/PR.  

Pelo presente instrumento particular de procuração geral, ora 

firmado, outorgo-lhe os mais amplos  poderes para  o foro geral, 

com cláusula "ad judicia et extra", atuando em meu nome nesta ou 

em outra Comarca, podendo nesses autos citados realizar 

notificações extrajudiciais e intimações, requerer, retirar, assinar e 

apresentar documentos, alegar e prestar declarações e informações, 

requerendo toda a justiça em causas movidas ou por moverem-se, 

em que figurar como autor, requerido ou sob qualquer outro título 

peticionando em Juízo ou fora dele em repartições públicas. 



 

 

Outorgo para tanto poderes especiais, como de firmar termos, 

compromissos, recorrer, podendo ainda o ora constituído 

procurador praticar todos os atos judiciais, extrajudiciais e 

administrativos necessários ao fiel cumprimento do presente 

mandato, usando, outrossim, se necessário, os poderes especiais de 

transigir, desistir, receber e levantar valores, e dar quitação, firmar 

compromissos, acordar, independente de prestação de contas, tudo 

fazendo na defesa de meus direitos, inclusive substabelecer com ou 

sem reserva de poderes.  

 

 

Foz do Iguaçu, 05 de julho de 2021. 

 

 

 

OUTORGANTE 

 

 





Associação de Travestis e Transexuais de 

Foz do Iguaçu “Casa de Malhu”. 
                                                         CNPJ: 26.225.616/0001-54 

 

Endereço: Rua Emilio de Menezes 83 – ap31a – bairro Jardim América –Foz do Iguaçu -

PR– CEP 85864-240 

Fone:+55 45 92000-3802 

E-mail: casadamalhu@hotmail.com   

Foz do Iguaçu, 30 de junho de 2021 

 

NOTA DE REPÚDIO 

  

 

 

Viemos a público através dessa nota repudiar a atitude desumana e antiética cometida 

ontem pelo Vereador Cabo Cassol (Podemos) que divulgou nas suas redes sociais, uma foto 

de Lázaro Barbosa de Sousa, criminoso brasileiro que ganhou notoriedade em junho de 

2021, relacionados as siglas do movimento LGBTQIAP+ com tal malfeitor.  

https://www.facebook.com/2398669613511168/posts/4681423735235733/ 
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Associação de Travestis e Transexuais de 

Foz do Iguaçu “Casa de Malhu”. 
                                                         CNPJ: 26.225.616/0001-54 

 

Endereço: Rua Emilio de Menezes 83 – ap31a – bairro Jardim América –Foz do Iguaçu -

PR– CEP 85864-240 

Fone:+55 45 92000-3802 

E-mail: casadamalhu@hotmail.com   

Entendemos que um agente público que se dispõe a dialogar e construir junto as todes em 

um parlamento, ao fazer chacota com o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+ pratica 

discurso de ódio e banaliza nossas lutas históricas reconhecidas internacionalmente. Tal 

posicionamento jocoso e inapropriado incentiva, práticas de violências de gênero contra 

nossa população que vive em situação de risco no país.  

Nossa luta e nossas vidas, merecem respeito e compreensão, pois estamos vulneráveis em 

todos os lugares seja no trabalho, na escola, universidade ou nas ruas e o que queremos 

é dialogar para buscar a defesa de nossos direitos e a construção de políticas públicas que 

nos incluam efetivamente. 

Portanto, um vereador, que é um representante do povo, deveria prezar pela defesa da 

população mais vulnerável e ajudar a combater toda e qualquer forma de discriminação. 

Nesse sentido é preciso enfatizar que a eliminação das discriminações e preconceitos é um 

objetivo fundamental da República, conforme previsto no artigo 3.º, inciso IV, da 

Constituição Federal. Nossa entidade acredita muito na renovação e nas transformações que 

a Câmara Municipal vem fazendo por isso pedimos alerta para que discursos de ódio que 

banalizam nossa luta como não se tornem uma rotina e sejam combatidos.  

Não aceitaremos a romantização da LGBTfobia e da violência silenciosa que nos oprime. 

Portando, requerermos e aguardaremos soluções e explicações sobre a postagem ofensiva 

feita pelo Vereador Cabo Cassol e pugnamos para que seja retirada do ar toda e qualquer 

publicação ou contexto que venha ofender e fragilizar nossa luta que busca a construção de 

um município mais diverso, justo e igualitário para a todas, todos e todes. 

  

Atenciosamente 

  

Bruna Ravena Braga dos Santos 

Coordenadora da Associação de Travestis e Transexuais de Foz do Iguaçu “Casa de 

Malhu” 
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