w

Conselho Municipal da Cidade - CMC
Gestão 2018-2020

Ofício no. 040/2019 - CMC
Londrina, 15 de agosto de 2019.

Ao
Senhor
NHton SUva
CPF:199.132.309-34
Atendendo ao consonante à Lei de Acesso a informação e conforme soiicitação de
Vossa Senhoria, disponibiiizamos a íntegra do vídeo da reunião ordinária acontecida dia
09/07/2019, nas dependências do Ippui, sendo de vossa inte ra responsabiiidade civii e
criminai o uso das informações contidas no mesmo, bem como sua difusão.
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E^i^^ício

\

/

/

/
/
/

/

r

V

Bí
m

m

MM

iPili

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO USO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Requerimento de acesso à informação n°

Nome do requerente:

ÍKJIÍ-7í>Ay

C/v^/y/?-

Declaro que:

a) Responsabilizo-me integralmente e a qualquer tempo pela adequada utilização das informaçõ es a
que tiver acesso. Estou ciente de que posso vir a ser responsabilizado por danos morais e materiais
decorrentes da utilização, reprodução ou divulgação indevida dessas informações. Isento a
Administração Pública Estadual, o órgão ou entidade ou seus servidores de qualquer
responsabilidade a este respeito;

b) Estou ciente das restrições a que se referem os arts. 4° e 6° da Lei n° 8.159, de 08.01.1991 (Lei de
Arquivos); da Lei n° 9.610, de 19.02.1998 (Lei de Direitos Autorais); dos arts. 138 a 145 do Código
Penal, que prevê os crimes de calúnia, injúria e difamação; bem como da proibição, decorrente do
art. 5 , X, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, de difundir as informações
obtidas que, embora associadas a interesses particulares, digam respeito à homa e à imagem de
terceiros, além do art. 25, §§ 1° e 2°, da Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011(Lei de
Acesso à Informação Pública);

c) Estou ciente da obrigatoriedade de, por ocasião da eventual divulgação das referidas informações,
mencionar a fonte a que os respectivos originais pertencem;
d) Estou ciente de que autorizações relativas a direjtdT^torais e de imagem, quando pertinentes,
devem ser solicitados aos autores ou retratadogC
Local e data:

Assinatura:
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22/08/2019

Gmail - Re: Pedido de Acesso à Informação

Conselho Municipal da Cidade Londrina <cmclda2018@gmail.com>

Re: Pedido de Acesso à Informação
1 mensagem
Nilton Silva <djniltonsilva12345@gmail.com>
Para: Conselho Municipal da Cidade Londrina <cmclda2018@gmail.com>

5 de agosto de 2019 21:27

Obrigado.
^

2019 17:08, Conselho Municipal da Cidade Londrina <cmcida2018@gmail.com > escreveu:

i ^ CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE LONDRINA
Prezado Senhor Nilton,
Informamos que os vídeos das reuniões do CMC estão passando por sistema de proteção
contra edições e posteríormente serão publicados nos canais oficiais de divulgação deste
Conselho. Assim que o procedimento for concluído o senhor será informado e poderá ter
£9®®®®?
vez que, tomar-se-ão de domínio público. Á disposição.
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ter, 16 d© jul de 2019 às 16:46, Nilton Silva <djniltonsilva12345@gmail.com> escreveu:
‘ Eu Nilton Silva, CPF n° 199.132.309-34, venho através deste solicitar, conforme LAI 12.527/2011 cópia do
Video, e Audio (gravação) da Reunião Ordinária do CMC - Conselho Municipal da Cidade realizada dia
09/07/2019 nas dependências do IPPUL.
Sem mais, no aguardo do atendimento da minha solicitação.
Nilton Silva
Obs.: Favor enviar a resposta de forma digital através do email djniltonsiiva@hotmail.com e/ou pendrive.
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