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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 
Aos 29 de agosto de 2013, às 19h20min, nas dependências da Regional do Boqueirão, 

localizada à Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 8430, Boqueirão, 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) REDES DE 

PROTEÇÃO; b) TRANSPARÊNCIA. Após a leitura da pauta, a Presidente passou a 

apresentar os objetivos do Movimento, informando que este está sob a coordenação 

estadual do Promotor de Justiça, Dr. Eduardo Cambi, o qual não pode estar presente 

nesta ocasião; enfatizou o comprometimento do Ministério Público na conscientização 

social e reflexão acerca do tema corrupção, destacando algumas ações realizadas em 

todo Estado do Paraná. Ressaltou a importância da participação da comunidade com 

sugestões para aprimoramento das ações. Agradeceu a equipe da Regional e da 

Promotoria das Comunidades pela organização do evento. Em continuidade, a palavra foi 

dada ao expositor Dr. Claudio Smirne Diniz, o qual informou que uma das ações do CAOP 

de Proteção ao Patrimônio Público é relativa à fiscalização dos portais de transparência, 

para que haja implementação e/ou aperfeiçoamento destes. Explicou que, embora 

existam alguns portais de acesso, esses são insuficientes e/ou insatisfatórios, pois são 

incompreensíveis ao cidadão comum, não alcançando sua real finalidade. A proposta é 

que portais de transparência sejam eficientes e que a população participe de sua 
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construção; que um dos desafios do projeto é a conscientização dos administradores de 

que as informações pertencem ao cidadão. Citou que a proposta deriva da Constituição 

Federal de 1988 e seus princípios, complementada pela lei de Acesso à Informação e a 

lei de Responsabilidade fiscal, as quais possibilitam o controle social e o aprimoramento 

da legislação. Finalizando, destacou que a publicidade dos atos dificulta a ocorrência da 

corrupção e torna a administração mais correta e profissional em relação aos serviços 

públicos. Na sequência, a presidente passou a palavra ao Promotor de Justiça, Dr. Murillo 

José Digiácomo, do CAOP da Criança e do Adolescente, que iniciou citando a importância 

da aproximação entre o Ministério Público e a população, uma vez que, nas grandes 

cidades, tal como Curitiba, os cidadãos desconhecem os Promotores de Justiça, 

diferentemente de cidades pequenas, onde as pessoas conhecem e sabem quem são 

aqueles que defendem os seus direitos. Valorizou a importância da mobilização da 

população e dos movimentos sociais, exemplificando com a derrubada da PEC 37, que 

visava tirar do Ministério Público o poder de investigação. Apresentou o texto “O 

Analfabeto Político”, de Bertolt Brecht, ressaltando a importância do combate ao 

analfabetismo político, pois política está presente no cotidiano do cidadão. Destacou que 

alegação de falta de recursos para políticas públicas “é uma grande mentira”, pois o que 

existe são os desvios de dinheiro público, exemplificando o caso do metro de São Paulo, 

em que mais de 500 milhões de reais foram desviados. Ressaltou que agir como cidadão 

não é apenas votar a cada quatro anos, embora isto já seja um grande passo, o cidadão é 

aquele que faz diferença na sua comunidade. Falou do exemplo em que, no comício de 

Juscelino Kubitschek, um cidadão o questionou quanto à mudança da capital do país do 

Rio de Janeiro para a região central, e isto ensejou o cumprimento da promessa de 

campanha que levou à construção de Brasília; lembrou também a mobilização popular 

que levou ao impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, entre tantas 
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outras situações em que fez a diferença a participação do cidadão. A Presidente tomou a 

palavra para saudar a chegada de paratletas, destacando a importância da presença dos 

mesmos na audiência e a participação de cada um no esporte brasileiro. Repassando a 

palavra ao palestrante, este falou da sua atuação no CAOPJ da Criança e do Adolescente 

e sobre a apresentação que inicialmente seria feita sobre as Redes de Proteção, 

destacando sua importância, bem como a necessidade da denúncia de qualquer tipo de 

violência ou violação de direitos junto aos Conselhos Tutelares ou demais órgãos 

competentes. Divulgou o endereço eletrônico e telefone do Centro de Apoio Operacional 

às Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente, informando, ainda, o número 

Disque 100 (Disque Direitos Humanos). Pediu que as pessoas participem, trazendo  

informações e ajudando o Ministério Público como forma de parceria, em busca dos 

melhores resultados, colocando a instituição ministerial à disposição. Por fim, encerrou 

apresentando o vídeo “Não aceito corrupção”, o qual pode ser localizado no endereço 

eletrônico do Movimento. A presidente retomou a palavra para solicitar ao Dr. Claudio, a 

divulgação do portal da transparência do município de Curitiba, sendo que o mesmo 

passou a explicar as formas de localização das informações no endereço eletrônico do 

referido portal; na oportunidade, lembrou os moradores que as dificuldades e insuficiência 

de informações dos portais podem ser sugeridas e encaminhadas ao Ministério Público. A 

presidente abriu a palavra para manifestações, sendo passada primeiramente ao 

morador, Sr. Carlos Antônio M. Dias, que se apresentou como representante da 

Associação de Moradores “Câmara Regional do Boqueirão”, trazendo a reclamação de 

dificuldades na regularização de moradias na região, destacando inclusive, que 

moradores estão sendo expulsos de suas residências, localizadas em áreas de expansão 

urbana, solicitando o auxílio do Ministério Público. Foi informado pelo Promotor de 

Justiça, Dr. Murillo, sobre a criação da Promotoria de Habitação e Urbanismo, a qual tem 
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atribuição para o assunto.  E, ainda, o palestrante Dr. Claudio sugeriu a formação de uma 

comissão para organização entre os moradores, e posterior apresentação do assunto na 

Promotoria de Habitação e Urbanismo. Na sequência, a Presidente comunicou sobre as 

fichas de participação, sendo que todas passaram a ser respondidas; inicialmente, o Dr. 

Claudio Smirne Diniz falou sobre o questionamento acerca da dificuldade de acesso às 

finanças do município, da devolução de recursos desviados e da responsabilização dos 

agentes públicos. O palestrante informou sobre os avanços legislativos, porém que a 

Administração Pública, culturalmente, não tem interesse em divulgar suas ações. 

Entretanto, lembrou que o cidadão pode requerer as informações junto aos órgãos 

públicos, sem necessidade de justificativa, sendo obrigatória a resposta, sob pena de 

responsabilização do administrador. Ainda, relativamente à devolução de recursos 

desviados, lembrou da resistência judiciária e na dificuldade de se obter grandes êxitos; 

que a ênfase, atualmente, é na prevenção dos desvios e que as dificuldades para punição 

vêm sendo superadas gradativamente. Comunicou os moradores sobre o endereço 

eletrônico  do Conselho Nacional de Justiça, informando que este apresenta uma relação 

de mais de 4 (quatro) mil agentes políticos condenados. Sobre a responsabilização dos 

agentes, falou ainda, que apesar das dificuldades estruturais e de uma parcela muito 

grande de casos não punidos, no estado do Paraná, há uma série de prefeitos afastados 

e ex-governadores condenados. A Presidente questionou o palestrante sobre a 

quantidade de procedimentos que tramitam na Promotoria de Justiça da sua área de 

atuação, sendo esclarecida que na área do patrimônio público em Curitiba, mais de 400 

(quatrocentos) ações foram ajuizadas e cerca de 1000 (mil) procedimentos de 

investigação estão em andamento. Explicou que dentro do Ministério Público há uma 

divisão por áreas de investigação, dentre elas, dos crimes praticados por prefeitos, crimes 

praticados por deputados, improbidade administrativa, sonegação fiscal, etc. Após ser 
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questionado pelo Sr. José Alves da Maia, morador, sobre a diferença da punibilidade 

entre os crimes chamados de “colarinho branco” e o “ladrão de supermercado”, o 

palestrante lembrou dos vários limites encontrados, tais como, atuação de bons 

advogados, contratados por altos valores, o obstáculo cultural, pois não temos ainda um 

judiciário preparado para o processamento eficaz e julgamento dessas ações e,  também, 

sobre a complexidade da elaboração de provas acerca desses crimes, ressaltando que o 

corrupto de alto escalão dificilmente vai praticar “atos visíveis”. Comunicou a existência 

desde 1999, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, que registra e 

acompanha as operações financeiras do Brasil. O palestrante, Dr. Murilo, destacou a 

importante forma de participação da população no processo de afastamento dos políticos 

corruptos quando das eleições, através do voto. Lembrou que outro espaço de 

participação são as audiências públicas sobre orçamento municipal, pois se trata de um 

momento em que os moradores podem e devem se organizar para cobrar do gestor a 

priorização e destinação dos recursos públicos. Após, foi concedida a palavra ao morador 

sr. Arnaldo Bernardo, que passou a relatar superficial e ininterruptamente críticas e ideias 

de melhoria em diversos setores da atividade pública, como por exemplo a atividade 

portuária, as condições precárias de trabalho dos cobradores de ônibus e lixeiros, a 

aplicação adequada de recursos públicos, passando a dizer que possuía um arquivo de 

textos armazenados em mídia eletrônica (pen drive) e que gostaria de repassá-lo ao 

Ministério Público. Assim, a Presidente determinou que fosse aberto o referido arquivo, 

entretanto, verificando que se tratava de arquivo extenso, desatendendo a objetividade 

dos encaminhamentos da Audiência Pública e ante a oferta do manifestante, a mesma 

determinou a juntada do referido material para posterior impressão e análise, dando 

prosseguimento a audiência. Na sequência, o Dr. Murillo José Digiácomo respondeu ao 

participante que registrou sugestão de fortalecimento dos Conselhos Escolares, afirmando 
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que, de fato, as práticas mais exitosas das escolas ocorrem quando a comunidade 

apropria-se do espaço escolar, portanto é importante que a comunidade escolar organize-

se para tal. Com relação ao questionamento realizado em ficha sobre estruturação de 

comitês de combate à corrupção eleitoral e ocorrência de “boca de urna”, o palestrante 

respondeu que, no caso de tentativas de “comprar votos” do cidadão, a comunidade deve 

denunciar. Informou que, além da fiscalização do TRE e da Polícia Militar, há Promotores 

de Justiça sempre presentes, cujos telefones ficam à disposição para atendimento. 

Sugeriu também que, na medida do possível, produzam-se provas, acionando-se a 

Polícia Militar para realizar flagrante, possibilitando chegar a futura punição. Alguns 

presentes questionaram sobre a validade de filmagens, fotografias ou gravações de 

conversa, para efeito de provas, e o palestrante informou que são válidas, à exceção de 

grampos telefônicos não autorizados judicialmente. Ilustrando a validade da denúncia, 

citou exemplo do ex-prefeito de Palmas que foi cassado, bem como comentou ocasião em 

que o próprio Promotor de Justiça flagrou candidato à vaga de Conselheiro Tutelar 

transportando eleitores para votação, ocasião que levou à impugnação daquela 

candidatura. A proposta seguinte, de criação de um canal 0800 para denúncias ao 

Ministério Público, foi também respondida pelo palestrante, que demonstrou, no site 

institucional, o link “Fale Conosco”, bem como outros links para obtenção de contato com 

os Promotores e Promotorias de Justiça, localização de seus gabinetes e Comarcas. 

Sobre a criação de “Conselhos Regionais do Ministério Público”, sugerida em ficha, citou 

que tem havido avanços no trabalho de aproximação com as comunidades. Ainda 

respondeu o participante, com relação à sugestão de criação de disciplina sobre valores 

morais no ensino curricular, citando que houve a inclusão do ensino de filosofia nos 

currículos, e de que há proposta de inserção de conteúdos sobre legislação relativa a 

direitos e deveres do cidadão. Outro questionamento foi o repasse de recursos financeiros 
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para entidades não governamentais, ao qual o Promotor de Justiça respondeu informando 

que houve reunião técnica entre órgãos, na qual foi debatida a aplicação dos recursos 

públicos em Organizações Não Governamentais; comentou que o Ministério Público pode 

propor medidas, entretanto, que as próprias entidades possuem condição, se 

organizadas, requererem do poder público a previsão de recursos em orçamento. 

Exemplificou que o Conselho Tutelar possui esta atribuição, ou seja, de atuar na 

elaboração do orçamento e reiterou que se faz necessário organizar-se, mobilizar-se e 

participar. Com a palavra, a Presidente respondeu a questionamento sobre o Ribeirão dos 

Padilhas e as enchentes frequentes na região, informando sobre a existência do Plano 

Municipal de Drenagem, apresentado pela prefeitura no início do corrente ano. A Dra. 

Swami Mougenot Bonfim ressaltou a importância do Plano e do acompanhamento de seu 

processo de aprovação , sendo que, conforme resposta a ofício da Promotoria de Justiça 

das Comunidades, atualmente encontra-se na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e 

deverá seguir para a Câmara de Vereadores para aprovação final. A Promotora de Justiça 

ressaltou que o Plano Municipal de Drenagem é o início para ações eficazes do município 

no combate às enchentes. Comenta que foram investidos 4 (quatro) milhões de reais na 

elaboração, que acompanhou a formulação e entrega do plano. Informou aos presentes 

que depende da aprovação desse Plano a destinação adequada de recursos para 

medidas necessárias ao combate às enchentes. Em resposta,  a outra dúvida registrada 

em ficha, relativa a denúncias sobre comércio de drogas, a Presidente passou a palavra 

ao Capitão Robson de Farias Idalgo, da Quarta Companhia do Vigésimo Batalhão da 

Polícia Militar do Paraná. O Capitão discorreu sobre a complexidade do problema de 

tráfico e uso de drogas, gerador também de outros crimes como roubos, furtos, latrocínios 

e homicídios, sendo este um desafio para as autoridades e para a sociedade. Citou que a 

população carcerária no Paraná é a mais numerosa do país (sic), e que muitos traficantes 
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são presos, mas ainda há muitos outros livres, gerando um grande consumo de drogas. 

Informou ainda que a população pode auxiliar fazendo denúncias anônimas, utilizando-se 

do número 181 – Disque Narcodenúncia e ainda, que através do mesmo telefone podem 

ser denunciados casos de corrupção policial, até mesmo através da identificação de placa 

da viatura, pois é preciso combater também a corrupção policial. Citou ainda os 

resultados obtidos a partir das denúncias via Disque 181, que podem ser consultados pela 

população através de pesquisa via internet e que há uma grande quantidade  de estudos 

e investigações. Finalizando, a Presidente agradeceu a apresentação e participação de 

todos, encerrando a audiência às 21h15min. Eu, Vanessa Milene de 

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

por mim e pelos participantes nominados. 

Curitiba, 29 de agosto de 2013. 
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