
 

 

 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES 

MPPR-0046.13.004313-9 

Procedimento Administrativo nº MPPR-0046.13.004313-9– Audiência Pública, em 25/06/2013 
 

Página 1 de 4 

 

 
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 
Aos 25 de junho de 2013, às 19h20min, nas dependências do Auditório III da 

Administração Regional do Portão, localizada na rua Carlos Klemtz, nº 1700 - Fazendinha 

em Curitiba/PR, tiveram início os trabalhos da audiência pública do Movimento Paraná 

Sem Corrupção. 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 Assistente Social da Promotoria de 

Justiça das Comunidades, Sra. Emilia Leopolda Fabbris Nascimento, agradeceu a 

presença de todos, inclusive em nome do Coordenador do Movimento, o Promotor de 

Justiça, Dr. Eduardo Augusto Salomão Cambi, o qual não pode comparecer, solicitando 

que fosse informado que os encaminhamentos se dariam conforme as demais audiências 

públicas ocorridas em razão do Movimento; em seguida, fez a apresentação dos 

expositores destacando os assuntos a serem tratados nessa ocasião, lembrando a 

alteração da pauta anunciada em edital relativamente ao item “c”: a) Apresentação do 

MOVIMENTO PARANÁ SEM CORRUPÇÃO; b) TRANSPARÊNCIA; c) Segurança 

Alimentar, alterado para VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Após, informou sobre a ficha de 

participação, disponibilizada pela equipe no local, na qual poderão ser colocadas as 

dúvidas e sugestões; Passou a apresentar sucintamente os objetivos do Movimento, 

através de recurso multimídia disponibilizado pelo Coordenador, indicando alguns 

parceiros do Movimento, tais como escolas estaduais, membros do MP, parceiros 

estaduais e entidades locais e destacando que mais de 718 (setecentos e dezoito) ações 

já foram desenvolvidas em todo estado, inclusive no ano de 2012, que teve como tema da 

campanha o voto consciente. Dando sequência aos trabalhos, recebeu a palavra o 

palestrante, Dr. Claudio Smirne Diniz, Promotor de Justiça na Promotoria de Justiça de 
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Proteção ao Patrimônio Público, o qual destacou a importância da transparência nas 

informações como instrumento para sociedade no processo de controle social e efetiva 

participação nos cofres públicos, visto que por muito tempo, essas se restringiam aos 

técnicos da administração pública brasileira; Considerou os avanços desde a Constituição 

Federal de 1988 que previu a publicidade e transparência dos atos como princípios 

norteadores de participação social,  possibilitando maior conhecimento dos processos. 

Ressaltou que ações planejadas do Movimento poderão fortalecer a obrigação dos 

municípios de pequenos, médios e grandes portes a divulgarem, por exemplo, relação de 

servidores, cargos, funções, salários e licitações; Exemplificou sua fala apresentando um 

vídeo sobre participação popular e controle social, e finalizou enfatizando que através de 

mecanismos de controle social, informação e mobilização é possível combater, com maior 

eficácia, atos de corrupção; A palavra foi dada a palestrante, Dra. Fernanda Guarnier 

Domiciano, Promotora de Justiça junto à 13ª Vara Criminal de Curitiba – Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar contra à Mulher, a qual iniciou sua fala cumprimentando 

os presentes e apresentando sua atuação na referida Promotoria de Justiça, em conjunto 

com a Promotora de Justiça, Dra. Claudia Cristina R. Martins Madalozo, as quais 

trabalham no enfretamento da violência doméstica visando mobilizar, informar  e expor os 

canais de comunicação para a denúncia dos casos; Lembrou que após a efetivação da 

Lei Maria da Penha, houve muitos avanços na informação sobre tipos de violência, e 

ainda, foi dada maior visibilidade acerca da questão, situação que não ocorria antes da 

lei, alcançada após anos de luta de mulheres e de grupos ligados à problemática. A 

expositora destacou que não há como mensurar se houve aumento da violência após a 

criação da lei ou se agora as mulheres tem “voz” e possuem mais subsídios para 

enfrentamento e denúncia da violência. Finalizou lembrando que a equipe técnica do 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias – CAOP, de Proteção aos Direitos 
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Humanos, em parceira com outros órgãos possuem instrumentos legais e mecanismos 

que protegem e asseguram direitos a essas mulheres vítimas de violência doméstica. Em 

seguida, pedindo a palavra, o Administrador Regional, Sr. Marco Aurélio Lima de Mello, 

fez os agradecimentos e destacou a importância de discussão do tema corrupção, pois os 

desvios de dinheiro público, que poderiam ser combatidos através de maior transparência, 

acarretam na falta de recursos para educação, saúde e habitação. Recebendo novamente 

a palavra, o palestrante Dr. Claudio, fez comentários sobre as questões apresentadas, 

lembrando que nem Movimento, nem Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio 

Público conseguem, isoladamente, fiscalizar todas as improbidades ocorridas no âmbito 

municipal, estadual e federal, mas que através de movimentos como estes a população 

encontra canais de denúncia e participação do processo de moralização, cumprindo cada 

qual com seu papel na sociedade. Exemplificou vários casos de atuação da Promotoria de 

Justiça e informou sobre órgãos de controle, tais como o Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ, e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, que possuem portal de 

transparência para acompanhamento das atividades. Ainda, sobre questionamentos a 

respeito da “conta única”, o palestrante disse que considera a questão judicialmente 

complicada. Mas que pessoalmente falando, não acredita no modelo de “conta única”, 

pois essa se restringe a uma única forma de gerenciar gastos públicos, dificultando a 

acessibilidade e a transparência dos gastos. Sugeriu, oportunamente, que a população 

visite a página do Movimento Paraná Sem Corrupção para ter conhecimento dos 

resultados das ações que já ocorreram e as futuras, que serão divulgadas de forma 

pública; Na sequência, a expositora Dra. Fernanda, relativamente na proteção de 

mulheres vítimas, informou sobre uma rede de proteção entre órgãos articulados que 

possuem apoio do CAOP de Proteção aos Direitos Humanos e do Núcleo de Gênero do 

Ministério Público do Paraná como formas de articulação. Assinalou a existência do 
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Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência, bem como os 

canais de denúncia e delegacias especializadas. Os palestrantes se colocaram à 

disposição para maiores esclarecimentos, informando a Promotoria de Justiça de atuação 

de cada um. A assistente social, Sra. Emília, comprometeu-se em repassar todas a fichas 

de participação ao Coordenador do Movimento, para que, em conjunto, Promotores de 

Justiça e demais parceiros, definam as ações as serem implementadas na região do 

Portão. Finalizou agradecendo a presença dos moradores, bem como, a colaboração da 

equipe da Regional do Portão.  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, 25 de junho de 2013 

 
 

Eduardo Augusto Salomão Cambi 
Promotor de Justiça – Coordenador do Movimento Paraná Sem Corrupção 

 
 

Claudio Smirne Diniz 
Promotor de Justiça – Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público 

 
 

Fernanda Guarnier Domiciano 
Promotora de Justiça - Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra à Mulher 

 


