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De olho agora na câmara:

Serão apenas cinco
os envolvidos com
crimes de extorsão e
formação
de quadrilha?
Por transparência nas investigações
SINDSERV defende a quebra de sigilo
bancário de todos os 18 vereadores
de Londrina
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Janeiro 2008

Comissão de Ética

Passou da hora de atitude
Diante das denúncias de extorsão
e formação de quadrilha contra cinco
vereadores era de se esperar uma resposta da câmara quanto ao caso, certo? Mas não é assim que pensa o presidente da Comissão de Ética da câmara,
Roberto Kanashiro.
A Comissão que ele preside foi criada por lei para ﬁscalizar os atos do
vereador. Há regras de conduta que se
não forem seguidas prevêem punições
ao vereador, inclusive com a perda de
mandato.
Mas até agora, Kanashiro acha que
o que foi apurado pelo Ministério Público ainda é pouco para até abrir um
procedimento investigatório. Parece até
corporativismo, não é mesmo?

Como apenas se indignar em frente
ao rádio, TV e jornal não adianta, a seccional de Londrina da Ordem dos Advogados do Brasil decidiu agir. Prometeu
entrar com um pedido de abertura de investigação na câmara, que o SINDSERV
concordou de imediato. Aﬁnal, é preciso
fazer alguma coisa.
O ano de trabalho no legislativo municipal em 2008 está para começar.
Projetos de interesse do cidadão londrinense irão a discussão e votação.
A pergunta que ﬁca é se os suspeitos
vereadores terão condições morais de
conduzir tão importante tarefa.
Ainda dá tempo da câmara se redimir.
Que o corporativismo não fale mais alto.
Londrina não merece isso.

Visite nosso
site: www.sindserv-ld.com.br

Renato Araújo depõe no MP. Orlando Bonilha
e Flávio Vedoato faltam ao depoimento.
A juíza da 3ª vara criminal Oneide Negrão
– que revogou a prisão de Henrique Barros – se
afasta do caso. Ela conﬁrmou ter celebrado o
casamento do vereador dois anos antes.
15 de janeiro (terça-feira)
A seccional Londrina da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) aﬁrma que vai pedir à câmara
a abertura de processo de cassação do mandato
do vereador Henrique Barros.

Osvaldo Bergamin presta depoimentos
ao MP.
Juiz substituto da 3ª vara criminal, Marcos José Vieira, nega
nova prisão preventiva de Henrique Barros e também de Orlando Bonilha pedida pelo MP.

Barros e Osvaldo Bergamin, ambos do PMDB; Orlando Bonilha do
PR; Renato Araújo
do PP e Flávio Vedoato do PSC.

Detalhes do
depoimento de
Henrique Barros
Reprod
16 de janeiro (quarta-feira)
ução Jo
são revelados:
rnal de
Londrin
a
vereadores tentaMP denuncia cinco vereadores
ram extorquir
por formação de quadrilha e conR$ 62 mil de três empresáricussão (extorsão cometida por agente público).
os e levaram R$ 32 mil.
Na lista, a base do governo Nedson: Henrique

