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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
  

Aos 31 de julho de 2013, às 19h00min, nas dependências do Auditório da 

Administração Regional Bairro Novo, Rua Tijucas do Sul, nº 1700, Sítio Cercado, 

Curitiba-PR, tiveram início os trabalhos da audiência pública do Movimento 

Paraná Sem Corrupção, sob a presidência da Promotora de Justiça, Dra. Swami 

Mougenot Bonfim, em exercício na Promotoria de Justiça das Comunidades. 

PARTICIPANTES: Assinalou-se a presença dos Promotores de Justiça 

palestrantes, da comunidade local e dos representantes de órgãos públicos e 

demais entidades conforme listas em anexo. Inicialmente, a Presidente explanou 

sucintamente sobre a atividade do Ministério Público, destacando os assuntos a 

serem tratados nessa ocasião conforme a pauta anunciada em edital: a) 

Apresentação do MOVIMENTO PARANÁ SEM CORRUPÇÃO; b) PREVENÇÃO À 

VIOLÊNCIA; c) GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS CIDADES. Após a leitura da 

pauta, a Presidente esclareceu acerca da utilização da “ficha de participação”, 

agradeceu a presença dos alunos da UFPR, e na sequência, passou a palavra ao 

primeiro palestrante o Promotor de Justiça, Dr. Eduardo Cambi, Coordenador 

Estadual do Movimento Paraná Sem Corrupção, o qual iniciou sua explanação 

apresentando os objetivos do Movimento, através de recurso multimídia, 

enfatizando o comprometimento do Ministério Público na conscientização social e 

reflexão acerca do tema “corrupção”, na disseminação da cultura da honestidade, 

bem como, a importância da participação da sociedade nessa empreitada. 

Lembrou que a corrupção é um fenômeno cultural, fazendo um breve histórico no 

sistema brasileiro; indicou alguns parceiros do Movimento e destacou ações que 

já foram desenvolvidas em várias cidades do Estado, inclusive no ano de 2012, 

que teve como tema da campanha o voto consciente. Ressaltou a importância da 
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capacitação de agentes que trabalham diretamente com a comunidade, tais 

como, conselheiros tutelares, agentes de saúde e assistentes sociais, e, ainda, o 

desenvolvimento das temáticas em escolas e demais espaços públicos que 

integram o plano de ação do Movimento. Passou a apresentar dados, informando 

que o Brasil ocupa a 69ª colocação no Índice de Percepção da Corrupção entre 

176 (cento e setenta e seis) países avaliados; mencionou que orçamento de 

Curitiba é previsto em 6 bilhões de reais e que o dinheiro público perdido para a 

corrupção equivale a 22 vezes esse orçamento, deixando de ser aplicado em 

benefício da população, ou seja, deixam de ser investidos na saúde, educação e 

transporte, por exemplo. Dando sequência, destacou duas perspectivas de 

combate à corrupção: a) acabar com a impunidade nos crimes cometidos contra a 

administração pública; b) exercício de educação para a cidadania, ressaltando 

que a corrupção é inversamente proporcional ao exercício da cidadania. Lembrou 

que o Movimento existe desde 2012 e que somente com a participação da 

sociedade haverá redução dos índices de corrupção; relatou que escolas 

estaduais, membros do MP, parceiros estaduais e entidades locais acolheram o 

Movimento, bem como que mais de 718 (setecentos e dezoito) ações já foram 

desenvolvidas em todo estado; Apresentou também o vídeo “Não aceito 

corrupção” para destacar a importância do combate massivo a esse crime, para 

que os recursos necessários para alimentação, saúde, moradia, entre outros, 

possam ser aplicados corretamente. Informou que o tema da campanha deste 

ano é “Cidadania: Direitos e Deveres”, com atuação em quatro eixos e que o 

objetivo do Movimento é a demonstração de ações, de resultados nas mais 

diferentes formas e espaços, tornando os dados públicos no dia 09/12, dia 

mundial de Combate à Corrupção, após a realização de pelo menos uma 
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audiência por Regional na cidade de Curitiba; indicou o endereço eletrônico do 

movimento como um canal de comunicação, participação e de informação ao 

cidadão. Destacou dados de pesquisa realizada por jornal de grande circulação 

em Curitiba, o qual apontou que 51% (cinquenta e um por cento) da população 

não se interessam por política e apenas 13% (treze por cento) praticam trabalho 

voluntário, entre outros, lembrando que as pessoas deixam de pensar questões 

coletivas que refletem em toda sociedade. Mencionou ainda, a passagem do 

representante máximo da Igreja Católica no país, o qual pediu “para que as 

pessoas de bem participem em prol da comunidade, pois quando elas se 

envolvem, melhores resultados são alcançados”. Finalizou sua exposição citando 

Paulo Freire “A pessoa conscientizada tem uma compreensão diferente da 

história e de seu papel nela. Recusa-se a acomodar-se, mobiliza-se, organiza-se 

para mudar o mundo”, afirmando que o objetivo é conscientizar a população para 

transformar o Estado em um lugar melhor. Na sequência, a Presidente passou a 

palavra ao Promotor de Justiça e Coordenador da Campanha “Conte até 10”, Dr. 

Paulo Sérgio M. de Lima, que passou a destacar as condutas relevantes para a 

prevenção da violência. Destacou que mais de 50% dos homicídios ocorridos no 

Brasil poderiam ser evitados se as pessoas praticassem a tolerância e ressaltou 

que tais crimes ocorrem, principalmente, no trânsito. Continuando, informou que a 

Campanha Nacional teve a adesão de lutadores de renome internacional, com a 

mensagem de que mesmo sendo preparados para a luta, eles a evitam fora do 

ringue, valorizando a paz e a vida; ilustrou com um vídeo protagonizado pelo 

lutador Anderson Silva e outro protagonizado por Wanderlei Silva, voluntários, 

apoiando a paz. Incentivou os presentes à prática da tolerância e na 

disseminação dessa atitude aos seus vizinhos e amigos, sendo que “a violência 
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não acorre apenas na rua, mas também dentro de casa, entre familiares”. 

Informou que está realizando palestras e levando o tema da campanha “Conte até 

10” até as escolas e que 74 Promotores de Justiça já se habilitaram para 

participar das palestras em todo o Estado do Paraná a fim de semear a ideia da 

prevenção à violência, sendo que os professores receberam cartilhas para dar 

continuidade aos trabalhos junto aos jovens. Na sequência, mostrou um vídeo da 

música “Pra onde vai?”, do cantor Gabriel o Pensador, que trata de assunto 

correlato ao tema; mencionou que nas palestras realizadas nas escolas costuma 

colocar no quadro as seguintes frases “O que lhe traz felicidade?”, “O que você 

quer ser no futuro?”, na tentativa de fazer um trabalho neurolinguístico com os 

jovens, procura mostrar que todas as opções por eles apresentadas podem 

acabar, pois a morte (em decorrência da violência) apaga todo o futuro. Falou que 

“os Promotores da área criminal têm que participar das reuniões dos CONSEGs, 

pois afinal são os cidadãos quem pagam os seus salários”(sic). Finalizou sua 

exposição com a parábola das estrelas do mar, ressaltando que todos devem 

fazer a sua parte, ainda que seja pequena a sua contribuição, para diminuir a 

violência. Dando sequência aos trabalhos, recebeu a palavra o Promotor de 

Justiça e palestrante, Dr. Odoné Serrano Júnior, Promotor de Justiça atuante na 

área de Habitação e Urbanismo, o qual fazendo os agradecimentos passou a 

destacar a atuação do Ministério Público na proteção dos direitos humanos, 

recebendo maior atenção a partir da Constituição Federal de 1988, após um longo 

período de ditadura. Fazendo um breve histórico acerca do tema, passou a 

discorrer, ainda, sobre situações ligadas ao surgimento das moradias e habitação, 

as necessidades da população nos espaços coletivos e as dificuldades 

encontradas, surgindo para tanto, o Estado como organizador das relações. 
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Relativamente ao contexto político, lembrou que para os cidadãos, a política está 

associada à corrupção desde a colonização, entretanto, a atuação da política é 

necessária para organização das cidades, afetando diretamente o cotidiano das 

pessoas. Ressaltou a importância do redescobrimento da gestão democrática das 

cidades, do homem político dentro de cada um, mencionando que o Ministério 

Público aposta no empoderamento das pessoas para o efetivo exercício da 

cidadania. Lembrou que o cidadão demonstra incômodo diante de crimes 

violentos e acaba não se dando conta dos crimes que lhes tiram as possibilidades 

de uma vida mais digna, limitando o acesso à saúde, educação, entre outros; que 

o espaço político precisa ser redescoberto, pois uma minoria de pessoas tem 

filiação partidária o que afasta a democracia representativa das comunidades, 

sendo que quem conhece as reais necessidades são os habitantes do local. 

Reafirmando que a participação política não é utopia e que devemos nos 

apropriar de conceitos que podem ser aprendidos, pois quanto maior a 

participação, maior será o controle e, consequentemente, menor a corrupção. O 

palestrante passou a palavra à Assistente Social Clarice Metzner que apresentou 

levantamento de demandas e necessidades já sinalizadas pela população local, 

relacionando, do ponto de vista do direito à cidade, como essas demandas se 

expressam no processo orçamentário, da elaboração deste até a execução. 

Utilizando-se de dados da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e da Lei 

Orçamentária Anual – LOA, relativos a presente região, passou a sensibilizar os 

cidadãos acerca da necessidade de acompanhamento para efetivo cumprimento 

e execução da lei orçamentária, verificando-se as prioridades da população local. 

A Assistente Social utilizou-se de dados pesquisados nos endereços eletrônicos 

do portal da transparência da Prefeitura Municipal de Curitiba, da COHAB, bem 
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como, de informações prestadas pela Promotoria de Justiça das Comunidades. O 

palestrante retomou a palavra ressaltando que os dados são de fácil acesso e 

basta um simples treinamento para interpretação, pois que é de grande 

importância o conhecimento das informações a fim de que se possa localizar os 

equipamentos públicos e acompanhar as obras públicas. Destacou a importância 

do cuidado com os equipamentos públicos para uso das novas gerações, pois 

cidadania não é só direitos, mas também deveres com a cidade. Dando 

continuidade, a presidente agradeceu a todos integrantes da equipe do Ministério 

Público e após, solicitou ao morador, Sr. Marco Antônio Alves para que, 

querendo, registrasse sua manifestação na “Ficha de participação” para os 

devidos encaminhamentos; respondeu ao comentário da ficha de participação da 

representante da Associação de Moradores das Moradias Xapinhal, informando 

que após as Audiências realizadas na região, bem como, em razão das várias 

demandas na área de habitação no Município de Curitiba, o Procurador-Geral de 

Justiça se empenhou na criação de Centro de Apoio especializado, o qual foi 

instituído no ano de 2012, e consequentemente, houve a criação da Promotoria 

de Justiça de Habitação e Urbanismo, no ano de 2013. O sr. Teo Lima, morador 

da região,  questionou o Promotor de Justiça, Dr. Odoné, acerca da equipe que 

atua na Promotoria de Habitação e Urbanismo, sendo esclarecido que, 

atualmente, a equipe é composta por um Promotor de Justiça, um Assessor 

Jurídico, um estagiário de Direito e um estagiário de pós-graduação em Direito, 

que a equipe é pequena e precisa trabalhar em parceria com outras entidades, 

citando como exemplo a UFPR. Foram recebidas 31 (trinta e um) fichas, as quais 

após análise de pertinência foram respondidas ou comentadas pelos Promotores 

de Justiça convidados. Os palestrantes Dr. Odoné  e Dr. Paulo responderam as 
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fichas de participação relativas aos respectivos  temas, e este último, informando, 

inclusive, que o Conselho Nacional do Ministério Público pretende lançar 

campanha contra a violência no trânsito. Na sequência, o Coordenador  retomou 

a palavra e informou que as sugestões serão avaliadas individualmente e 

encaminhadas ao setor, órgão ou Instituição responsável pelo assunto/tema 

abordado pelo participante. Relativamente às ações, irá se reunir com os 

Promotores de Justiça e demais parceiros do Movimento para a definição e 

execução das ações que serão implementadas na região do Bairro Novo. Por fim, 

a Presidente finalizou agradecendo a presença de todos e deu por encerrada a 

audiência às 21h30min. Eu, Vanessa Milene de Santana_________________, 

assessora jurídica lavrei a presente ata, a qual segue assinada. 

Curitiba, 31 de julho de 2013. 

 

Swami Mougenot Bonfim 

Promotora de Justiça – Presidente 
Promotoria de Justiça das Comunidades 

 

Eduardo Augusto Salomão Cambi 

Promotor de Justiça – Coordenador do Movimento Paraná Sem Corrupção 

 

Paulo Sérgio Markowicz de Lima 

Promotor de Justiça – Coordenador da Campanha “Conte até 10” 
 

Odoné Serrano Júnior 

Promotor de Justiça – CAOP de Habitação e Urbanismo 


