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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Aos 20 de junho de 2013, às 19h15min, nas dependências da Regional Pinheirinho, 

localizada à Av. Winston Churchill, nº 2033, Capão Raso, 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 nesta 

ocasião conforme a pauta anunciada em edital: a) Apresentação do MOVIMENTO 

PARANÁ SEM CORRUPÇÃO; b) SAÚDE PÚBLICA, DIREITOS FUNDAMENTAIS; c) 

GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS CIDADES. Após a leitura da pauta, o Presidente informou 

a forma de manifestação através da ficha de participação, disponibilizada pela equipe no 

local, na qual podem ser colocadas as dúvidas e sugestões, destacando o 

comprometimento dos palestrantes e parceiros em responder todas as questões por e-

mail ou correio. 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”, que está presente na cultura social e 

permite a incorporação de valores negativos, desde a esfera pública até a conduta 

individual, o que impede a valorização da honestidade e a punição de irregularidades. 

Informou que, mesmo sendo a sétima maior economia do mundo, o Brasil ocupa a 69ª 

colocação no Índice de Percepção da Corrupção entre 176 (cento e setenta e seis) países 

avaliados; que 130 bilhões de reais se perdem para a corrupção, ou seja, este dinheiro 

público deixa de beneficiar a população, deixa de ser investido na saúde, educação e 
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transporte, por exemplo. Dando sequência, destacou duas perspectivas de combate à 

corrupção: a) acabar com a impunidade nos crimes cometidos contra a administração 

pública e; b) educação para a cidadania. Lembrou que o Movimento Paraná Sem 

Corrupção existe desde 2012 e que o tema da campanha deste ano é “Cidadania: Direitos 

e Deveres”, com atuação em quatro eixos e cujo objetivo é tornar a cidadania mais efetiva 

através do cumprimento das leis. Relatou que escolas estaduais, membros do MP, 

parceiros estaduais e entidades locais acolheram o Movimento, citando as mais de 718 

(setecentas e dezoito) ações de capacitação já desenvolvidas em todo estado, as mais de 

560 (quinhentas e sessenta) escolas envolvidas, bem como, as mais de 380 (trezentas e 

oitenta) parcerias firmadas, ilustrando a apresentação com fotos das várias iniciativas em 

razão do Movimento. Após a apresentação do vídeo “Não aceito corrupção”, destacou a 

importância da participação organizada e pacífica da sociedade, para que os recursos 

necessários para alimentação, saúde, moradia, entre outros, possam ser aplicados 

corretamente. Por último, destacou dados da pesquisa de abril do corrente ano, realizada 

pelo jornal Gazeta do Povo, que evidenciou que 51% dos curitibanos não se interessam 

por política e não participam em espaços de reivindicação de direitos. Destacou a 

importância dos temas pautados serem motivos de ações pelos cidadãos na comunidade. 

Em seguida, recebeu a palavra a Promotora de Justiça Dra. Fernanda N. Garcez, a qual 

destacou movimentos importantes no combate à corrupção, tais como a mobilização 

contra a Proposta de Emenda Constitucional nº 37 – PEC 37, que visa limitar o poder de 

investigação do Ministério Público e a redução do valor da tarifa do transporte público 

ocorrendo nestes últimos dias. Comentou que a política da saúde, por exemplo, tem como 

um de seus princípios o controle social do Sistema Único de Saúde – SUS. A Promotora 

de Justiça explicou aos presentes que o SUS é mais que assistência médica; que o 

sistema leva à sociedade a fiscalização pela vigilância sanitária, o controle 
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epidemiológico, a imunização de doenças, sendo considerado um sistema de saúde muito 

includente, o qual reduziu a mortalidade infantil e materna no país. Expôs, ainda, que o 

SUS funciona muito bem em procedimentos de alta complexidade, exemplificando que 

90% dos transplantes são realizados via SUS, pois os procedimentos mais caros não 

costumam ser cobertos por planos privados de saúde, gerando um atendimento à 

população de nível econômico mais elevado, que pressiona por atendimento de maior 

qualidade. Em contrapartida, os procedimentos de saúde básica, prestados à população 

mais vulnerável, não recebem a mesma atenção em razão dos desvios de recursos para 

a corrupção. Trouxe ao conhecimento da população direitos e deveres relativos ao 

sistema de saúde pública, destacando diversos pontos da Lei nº 14.254/03, através de 

projeção em tela, tais como direito a diagnóstico por escrito, material esterilizado, tempo 

de espera menor que uma hora, gratuidade do atendimento. Apresentou também a Lei nº 

13.331/01, que é o “Código de Saúde do Paraná”, no qual dispõe sobre a organização, 

fiscalização e controle das ações de saúde no estado; complementou que o controle 

social deve ser realizado pelos Conselhos de Saúde, esclarecendo algumas das 

atribuições destes, informando, ainda, que os Conselhos fazem parte da Secretaria de 

Saúde, tendo o papel de propor diretrizes, fiscalizar contas, orçamentos e gastos. 

Destacou a importância da população na comunicação e denúncia junto aos Conselhos 

de Saúde sobre os serviços prestados no âmbito da saúde pública, a fim de propiciar 

melhoria contínua. Informou, ainda, que as Unidades Básicas de Saúde possuem as 

datas das reuniões do Conselho Distrital de Saúde da região do Pinheirinho. Lembrou que 

no ano de 2013 acontecem as Conferências de Saúde, e que, nessa ocasião, as pessoas 

devem comparecer e apresentar as problemáticas, que são analisadas e deliberadas em 

conselhos paritários, sendo que nesse momento os segmentos do poder público e da 

sociedade civil formulam um plano de saúde para os próximos anos. A expositora 
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informou que há nove Conselhos Distritais de Saúde, sendo um por administração 

regional e um Conselho Municipal, em Curitiba. Finalizando, citou um exemplo de 

conquista social num município paranaense, que implementou uma maternidade após as 

reinvindicações da população por meio de audiências públicas e em organização com o 

Conselho de Saúde local, para comprovar que quando o cidadão busca seus direitos e 

cumpre com seus deveres reduz-se o espaço para corrupção e a realidade se modifica. 

Dando sequência, a palavra foi passada ao terceiro expositor, o Promotor de Justiça Dr. 

Willian Buchmann, que iniciou valorizando a presença e atitude cidadã dos presentes 

nesta audiência. O palestrante fez o resgate histórico da trajetória de atuação do 

Ministério Público, sendo que após a Constituição de 1988, reconfigurou-se como órgão 

independente e autônomo, com atribuição de promover o regime democrático e a defesa 

da sociedade civil, com o pressuposto de que o poder emana do povo, e este é soberano. 

Expôs que o Ministério Público adota, atualmente, um papel de mediador de conflitos na 

esfera pública, a qual é espaço plural de relações entre a sociedade e o Estado. Avaliou 

que há interesse de participação da população no espaço público e exemplificou com as 

recentes manifestações populares em andamento no país. Lembrou que existem outras 

formas de participação popular, entre as quais podem ocorrer através dos conselhos, 

sindicatos, plebiscitos, etc. O palestrante destacou que, quanto à gestão democrática da 

cidade, o Plano Diretor de Curitiba prevê audiências públicas obrigatórias, sendo que em 

2014 é prevista a revisão do referido Plano, momento importante para participação da 

população na tomada das decisões. Dando sequência, o palestrante passou a palavra à 

assistente social do CAOP de Habitação e Urbanismo, Sra. Clarice Metzner, a qual citou 

dados sobre previsões orçamentárias para Curitiba no âmbito da habitação e urbanismo, 

utilizando-se dos planos setoriais de 2008-2012 e as Leis de Orçamento Anual, que 

estabeleceram para região do Pinheirinho: construção de conjuntos habitacionais e 
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atendimento em áreas irregulares, tais como, Terra Santa, Bolsão Ullisses Guimarães, 

Aldeia Kakané, Jardim Monteiro Lobato; pavimentação em vias, obras na Linha 

Verde/Contorno Sul, construção da Rua da Cidadania do bairro Tatuquara, contratação de 

guardas municipais e instalação de câmeras. Informou que o Censo de 2000 identificou 

que 15% das famílias se encontram em situação irregular na referida região, citando os 

valores dos recursos previstos para tais ações. Por fim, lembrou aos presentes que as 

consultas podem ser feitas através das fontes de acompanhamento da gestão, indicando 

os endereços eletrônicos da Prefeitura de Curitiba, do IPPUC, da COHAB e do 

CONCIDADES. Em seguida, pedindo a palavra, o Administrador Regional do Pinheirinho, 

Sr. Edgar, destacou que a atual gestão prevê diálogo, abertura e transparência para a 

população, uma vez que os representantes tem o dever de ouvir a sociedade, em que 

pese os limites da atuação do poder público; que as audiências públicas para a definição 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias teve grande participação e muito alcance em Curitiba. 

O Presidente retomou a palavra para comentar as fichas de participação, citando uma 

denúncia que será encaminhada para apuração, lembrando, ainda, que todas as 

manifestações/sugestões serão avaliadas e respondidas individualmente. Na sequência, a 

palestrante, Dra. Fernanda Garcez, comentou algumas das participações relacionadas à 

sua área, ressaltando que a atuação do Ministério Público é no sentido de trabalhar as 

problemáticas junto aos órgãos gestores do poder público executivo; respondeu dúvidas 

sobre a utilização do SUS, lembrando os direitos e deveres explanados inicialmente, e 

colocou o CAOP de Proteção à Saúde Pública e os Conselhos de Saúde como canais de 

reclamações e esclarecimento de dúvidas. Em seguida, o palestrante, Dr. Willian, 

comentando as questões pertinentes à sua temática, orientou sobre a importância da 

população fiscalizar a Prefeitura Municipal, cobrando ou denunciando através dos canais 

disponíveis, tal como o disque 156, ou mesmo pessoalmente, sobre as preocupações 
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apresentadas na área de obras públicas, locação de imóveis públicos, entre outras. 

Houve manifestação verbal dos presentes acerca dos portais de transparência, os quais 

informaram fiscalizar os recursos públicos, por essa via; Após, o Coordenador do 

Movimento fez as devidas considerações e fechamento das propostas apresentadas 

pelos participantes, estabelecendo-se, novamente, que as sugestões/manifestações 

serão avaliadas e que os Promotores de Justiça palestrantes irão se reunir com os 

demais parceiros para a definição das ações que serão realizadas na região do 

Pinheirinho. Por fim, agradeceu a presença de todos e a equipe da Promotoria de Justiça 

das Comunidades. A presente audiência encerrou-se às 21h00min. Eu, Vanessa Milene 

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

assinada por mim e pelos participantes nominados. 

Curitiba, 20 de junho de 2013 

 
Eduardo Augusto Salomão Cambi 

Promotor de Justiça – Coordenador do Movimento Paraná Sem Corrupção 
 
 

Willian Buchmann 
Promotor de Justiça – CAOP de Habitação e Urbanismo  

 
 

Fernanda Nagl Garcez 
Promotora de Justiça – Promotoria de Proteção à Saúde Pública 


