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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL  

 GABINETE DO DEPUTADO CHICO VIGILANTE - GAB. 09

 
REPRESENTAÇÃO 

Brasília, 03 de fevereiro de 2021.
 

Excelentíssimo Senhor Secretario de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF- DF Legal, Cristiano
Mangueira de Sousa

 

CHICO VIGILANTE, cidadão, Deputado Distrital no exercício de seu mandato na Câmara
legislativa do Distrito Federal, Vem ao DF Legal, apresentar 

 

 

                                                                                 REPRESENTAÇÃO

 

Pela presente, venho requerer a atuação desse órgão de fiscalização, em razão dos fatos que exponho:

Tomei conhecimento, pela redes sociais, da festa de comemoração da eleição do Presidente
da Câmara dos Deputados;

Os vídeos que circularam na rede mundial de computadores (internet) mostram uma
deliberada aglomeração em uma festa planejada, com grupo musical, serviço de buffet e centenas
de convidados, todos sem máscara (com exceção de alguns garçons), conversando e abraçando,
como se não estivéssemos em plena pandemia;

Podem ser vistas nos vídeos autoridades do Legislativo e Executivo Federal, dando um
péssimo exemplo e afrontando as normas que proíbem aglomerações no Distrito Federal;

A imprensa identificou o promotor da festa como sendo “o empresário Marcelo Perboni,
produtor e comerciante de frutas investigado pelo Ministério Público por fraudes na fiscalização
tributária no valor de R$ 3,8 milhões.” 

Diante do exposto, o DF Legal não pode omitir-se de suas atribuições, devendo lavrar as
autuações cabíveis, além de notificar o Ministério Público para a investigação de infração ao Código
Penal, nos artigos   

Art. 267 - Causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos:
Pena - reclusão, de cinco a quinze anos.
Pena - reclusão, de dez a quinze anos.         (Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990)
§ 1º - Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro.
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§ 2º - No caso de culpa, a pena é de detenção, de um a dois anos, ou, se resulta morte, de
dois a quatro anos.

Infração de medida sanitária preventiva
 Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou

propagação de doença contagiosa:
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.
Com base nessas informações, requeiro a atuação desse importante instrumento de

fiscalização, para sancionar os responsáveis.
                                     
 
                                            Deputado CHICO VIGILANTE - PT/DF
                                      Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS -
Matr. 00067, Deputado(a) Distrital, em 03/02/2021, às 15:20, conforme Art. 22, do
Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do
Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: 
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0  
Código Verificador: 0324339 Código CRC: 09CAF5E2.
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