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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 
 

Aos 11 de junho de 2013, às 19h15min, nas dependências da Escola Municipal Rachel 

Mader Gonçalves, localizada na Rua Gustavo Barrozo Gonçalves, nº 26, Uberaba, 

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

Corrupção, sob a presidência do Promotor de Justiça e Coordenador Estadual do 

Movimento, Dr. Eduardo Augusto Salomão Cambi. 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, o 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) REDES DE 

PROTEÇÃO; c) GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS CIDADES. Após a leitura da pauta, o 

Presidente informou que os presentes poderão se manifestar através da ficha de 

participação, disponibilizada pela equipe no local, na qual poderão colocar suas dúvidas e 

sugestões, destacando o comprometimento dos palestrantes e parceiros em responder 

todas as questões por e-mail ou correio; Na sequência, alertou a população quanto ao 

significado da Proposta de Emenda Constitucional nº 37 – PEC 37, proposta essa que 

visa limitar o poder de investigação do Ministério Público. Destacou que a população pode 

se manifestar contrariamente através de abaixo-assinado que passará durante a 

audiência, ou ainda, pelo site do Ministério Público, informando o endereço eletrônico. 

Passou a apresentar 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. Indicou alguns  
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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. Lembrou que a 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 integram 

o plano de ação do Movimento. Informou que o Brasil ocupa a 69ª colocação no Índice de 

Percepção da Corrupção entre 176 (cento e setenta e seis) países avaliados; que o 

dinheiro público perdido para a corrupção deixa de beneficiar a 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; Após a apresentação do vídeo “Não aceito corrupção”, 

destacou a importância do combate à corrupção, 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 audiência por 

Regional na cidade de Curitiba. Em seguida, o Presidente cedeu a palavra ao 
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administrador regional, Sr. Francisco Caetano Martins, que após os agradecimentos, 

afirmou a aderência ao Movimento, bem como apresentou repúdio à PEC 37, relatando 

que teve conhecimento que o Partido Verde Nacional também já se manifestou contra 

referida Proposta de Emenda à Constituição; Dando sequência aos trabalhos, recebeu a 

palavra, o Promotor de Justiça e palestrante, Dr. Odoné, o qual se manifestou pela 

importância da audiência pública como meio de aproximação dos Promotores de Justiça e 

população. O palestrante mencionou a ausência de políticas públicas habitacionais em 

Curitiba e em especial nas regiões do Uberaba e Cajuru, pois se tratam de regiões que 

cresceram muito e que, por falta de planejamento e gestão da cidade, possuem 

dificuldades em acessar os serviços de saúde, educação, transporte, saneamento. 

Destacou a importância de políticas públicas que garantam os direitos e que respeitem as 

relações sociais, exemplificando com o direito à habitação quando é negado, numa 

situação que o indivíduo passa constrangimento por não possuir comprovante de 

residência e precisa da solidariedade de amigos, vizinhos, para pertencer a um território. 

Lembrou que a audiência pública instrumentaliza o exercício da democracia, exigindo do 

poder público e das autoridades competentes os direitos violados, fortalecendo o cidadão. 

Destacou que no Brasil existe certa tradição de exclusão das comunidades na 

participação da gestão da cidade, porém, ressaltou a importância do controle social para 

conhecimento da destinação dos recursos advindos das contribuições tributárias, e que, 

referido controle pode ser realizado até mesmo pelos endereços eletrônicos do poder 

público, nos portais de transparência, no qual constam orçamentos de obras, licitações, 

salários de servidores, etc. Mencionou que gestão democrática da cidade acontece com a 

participação da população no planejamento urbano, na decisão no Plano Diretor, nas 

audiências públicas orçamentárias, entre outras práticas, para que haja diálogo entre 

todos (gestores, técnicos, usuários) e para que o orçamento tenha caráter participativo e 
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democrático. Na sequência, o Promotor de Justiça, também da Promotoria de Habitação e 

Urbanismo, Dr. William, apresentou dados constantes nas leis orçamentárias do 

município, bem como, as estatísticas, pesquisadas pela equipe de Serviço Social do 

CAOP de Habitação e Urbanismo, que expressam o que o atual Plano de Governo prevê 

especificamente para região do Cajuru, como a entrega de 15 (quinze) mil moradias para 

a população de baixa renda, a retirada de famílias das áreas de risco, o aumento da frota 

de ônibus em horários de pico, a reconstituição de asfalto, a ciclofaixa, a construção de 

Rua da Cidadania, a ampliação do Programa “Moro Aqui”, a urbanização da Vila Hauer-

União e investimento em estudos, projetos e planos para a comunidade. Em seguida, o 

Presidente passou a palavra ao Dr. Murilo, Promotor de Justiça do CAOP da Criança e do 

Adolescente, que iniciou sua fala exaltando a importância do espaço democrático da 

escola para a realização de uma audiência pública, para que os participantes cumpram o 

papel de fiscalizadores do poder público, mobilizem-se em prol de demandas coletivas e 

apoiem o Ministério Público contra a PEC 37. Acerca da importância da educação trouxe 

um texto de Bertolt Brecht chamado “O Analfabeto Político”, ressaltando a importância do 

combate ao analfabetismo político, pois política está presente no cotidiano do cidadão e a 

escola é um local adequado para que possamos ter uma formação política e cívica, que 

embase o enfrentamento dos problemas da comunidade. Apresentou alguns artigos do 

texto constitucional, dentre eles, o artigo 2º quando leciona que “todo o poder emana do 

povo”, destacando que os políticos são escolhidos por nós, em caráter de representação 

e que é papel do eleitor e de cada cidadão cobrar eficiência dessa representação, 

estabelecer um canal de comunicação com nossos representantes. Exemplificou sua 

apresentação através de quadro ilustrativo das redes que devem ser integradas para o 

bom funcionamento do sistema de Garantias e Direitos da Criança e do Adolescente; 

Destacou a importância da população conhecer os direitos e deveres contidos no Estatuto 
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da Criança e do Adolescente; informou, ainda, que o orçamento para a implementação de 

políticas públicas relativas ao tema, deve ser elaborado e votado por meio de Audiência 

Pública para oitiva dos cidadãos. Que a comunidade deve ser multiplicadora na causa da 

infância e que todos devem trabalhar em rede em prol da criança e do adolescente, desde 

o Promotor de Justiça até o Conselheiro Tutelar. Divulgou, na sequência, o trabalho do 

CAOP da Criança e do Adolescente, apresentando o endereço eletrônico, as cartilhas, 

vídeos, manuais, todos para subsídio e capacitação dos integrantes da Rede de Proteção 

(Conselheiros Tutelares, gestores públicos, etc). Mencionou que a rede de trabalho deve 

funcionar como uma “engrenagem de uma complexa máquina” e que o produto final da 

máquina serão os direitos assegurados das crianças e adolescentes; e para que haja 

perfeito funcionamento da máquina, é preciso que a rede trabalhe em sincronismo, 

sempre em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Promotor de 

Justiça encerrou sua apresentação informando o endereço, a página e telefone do Centro 

de Apoio da Criança e Adolescente, colocando-se à disposição dos moradores da região.  

O Presidente retomou a palavra para lembrar que as ações deverão ocorrer nas escolas 

da região, agradeceu aos vereadores que se encontravam presentes, Ver. Toninho do 

Posto e Ver. Chico do Uberaba, bem como, divulgou o atendimento jurídico individual 

realizado pela Promotoria de Justiça das Comunidades todas às quintas-feiras das 18h00 

às 20h00 na Regional Cajuru. Reunindo as 39 (trinta e nove) fichas de participação por 

escrito, leu alguns temas pertinentes e comentou algumas demandas, confirmando que 

todas serão respondidas individualmente, através de e-mail (informado na ficha), dentre 

elas: a) Necessidade de um canal de denúncia; b) A importância da punição de juízes e 

sobre suas aposentadorias; c) Denúncia sobre um convênio do DETRAN com uma 

empresa de placas; d) Pedido que o Movimento seja disseminado nas escolas e 

realização de passeatas. Após, passou a palavra ao palestrante, Dr. Odoné, que 
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comentou algumas sugestões e perguntas sobre, a) hospital para animais abandonados; 

b) a existência de um caminhão de abastecimento de armazém da família que impede o 

acesso em uma rua e polui o ambiente, além de destruir a pavimentação; c) falta de 

iluminação nas ruas e nos espaços de atividades físicas; d) sistema de drenagem da rua 

e asfalto; e) forte odor da rede de esgoto que ocasiona doenças à população; f) iminente 

perigo na travessia da linha férrea; Os Promotores de Justiça, Dr. Odoné e Dr. William, 

explanaram sucintamente sobre os problemas da mobilidade urbana e dos espaços 

públicos. A sugestão foi de uma realização de uma audiência pública específica com a 

SANEPAR para a discussão sobre a forma de tratamento de esgoto e encaminhamento 

da demanda para a Promotoria de Meio-Ambiente. Entretanto, destacaram que as fichas 

serão recebidas e encaminhadas conforme a sugestão ou reclamação descrita; o 

expositor, Dr. Murilo, comentou questões sobre o Conselho Tutelar e lembrou a 

comunidade que esse é um órgão da sociedade civil a serviço da população, o qual deve 

agir juntamente com outros órgãos no combate a evasão escolar, a garantia da 

universalidade do ensino público, entre outros. Mencionou que o Prefeito de Curitiba 

assinou um documento que compromete o município a garantir e zerar o déficit de vagas 

em Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs, até o final de 2016. Nesse 

momento, uma senhora questionou sobre o direito de vaga em CMEI, pois já havido 

contactado o Conselho Tutelar, o Núcleo Regional de Educação, porém, que não obteve 

resposta, ou seja, vaga para o filho. O expositor respondeu que essa demanda é 

recorrente e que será repassada ao CAOP da Educação para que se tomem as medidas 

cabíveis, oportunidade que o Coordenador do Movimento também informou nomes e 

telefones para contato; O Administrador Regional pediu a palavra para comentar sobre a 

falta de terreno para a construção de aparelhos públicos, justificando que esse fato ocorre 

em razão de a região possuir mais de 405 (quatrocentos e cinco) áreas irregulares. 
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Porém, que há previsão de 3 (três) novas Unidades de Saúde na região, com indicação 

de terreno para a construção destas. O Presidente, a pedido do vereador Chico do 

Uberaba, passou a palavra a esse, o qual solicitou que todas as perguntas e sugestões 

dos moradores sejam disponibilizadas à Câmara de Vereadores. Após, o Coordenador do 

Movimento fez as devidas considerações e fechamento das propostas apresentadas 

pelos participantes, estabelecendo-se que as sugestões serão avaliadas e que os 

Promotores de Justiça irão se reunir com os parceiros para a definição das ações que 

serão implementadas na região do Cajuru. Por fim, o Presidente agradeceu a presença de 

todos os moradores da região que se fizeram presentes, a equipe da Regional Cajuru, da 

Escola Municipal Rachel Mader Gonçalves e da Promotoria de Justiça das Comunidades.  

A audiência encerrou-se às 21h10min. Eu, Vanessa Milene de Santana_____________, 

assessora jurídica lavrei a presente ata, a qual segue assinada por mim e pelos 

participantes nominados. 

Curitiba, 11 de junho de 2013 

 
 

Eduardo Augusto Salomão Cambi 
Promotor de Justiça – Coordenador do Movimento Paraná Sem Corrupção 
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Promotor de Justiça – CAOPJ da Criança e do Adolescente e Educação 
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Promotor de Justiça – CAOP de Habitação e Urbanismo  

 
 

Willian Buchmann 
Promotor de Justiça – CAOP de Habitação e Urbanismo  


