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ATO DA MESA N° 3/2017 

Súmula: Aplica ao Vereador Emerson Miguel Petriv (Boca Aberta) a penalidade de

censura escrita.
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A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE

LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas

atribuições legais, em especial as previstas nos artigos

12 e 19, III, da Resolugão n° 53, de 17 de dezembro de

2003

RESOLVE:

Art. 1.2 Aplicar, nos termos dos artigos 10 e 12 da Resolução n° 53, de 17 de

dezembro de 2003 -- Código de Ética e Decoro Parlamentar, a penalidade de

Censura Escrita ao Vereador Emerson Miguel Petriv (Boca Aberta) por conduta

tipificada no artigo 82, inciso Ill, c/c artigo 2°, inciso XII do CEDP, pela inobservância

dos deveres fundamentais do Vereador por ocasião da visita à Unidade de Pronto

Atendimento da região Centro-Oeste, localizada no Jardim do Sol, nos dias 5, 6 e 11

de janeiro de 2017, caracterizando: exposição da intimidade de servidores

públicos com filmagens não autorizadas e divulgadas em redes sociais; (ii)

exposição de setores restritos da UPA, na qual pessoa alguma não autorizada

poderia adentrar; (iii) permissão da entrada de outras pessoas, além dele próprio,

nestas áreas restritas; (iv) pretexto para ofensas graves a médicos e servidores; e

(v) desrespeito, a ponto de beirar a humilhação, a pessoas citadas com intenção de

auto promover-se, conforme exposto no Relatório Final da Comissão de Ética

Decoro Parlamentar (anexo), parte integrante deste ato.
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Art. 2° Este ato entrará em vigor na data de sua afixação no Quadro de

Editais deste Legislativo.

Edifício da Camara Municipal de Londrina, aos 20 de abril de 2017.
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