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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 
Aos 13 de agosto de 2013, às 19h00min, nas dependências do auditório da 

Administração Regional de Santa Felicidade, localizada na Rua Santa Bertila 

Boscardin, nº 213, Santa Felicidade, 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. 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 as 

atividades 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) GÊNERO E VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA; c) SAÚDE PÚBLICA – DIREITOS FUNDAMENTAIS. Após a 

leitura da pauta, a Presidente passou a palavra ao primeiro palestrante e 

Coordenador do Movimento, Dr. Eduardo Cambi, 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 
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teve como tema da campanha o voto consciente. Ressaltou a importância da 

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. 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; 
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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. Na sequência, a 

Presidente passou a palavra à Promotora de Justiça Dra. Claudia Cristina R. 

M. Madalozo, a qual passou a explanar sobre a criação e atribuição do 

Núcleo de Proteção à Identidade de Gênero – NUPIGE. Destacando, na 

sequência, através de recurso multimídia, pontos relevantes acerca da 

violência contra mulher, informando que o Estado do Paraná encontra-se em 

3º lugar dentre os que apresentam maior índice de violência no Brasil. 

Argumentou que cidadania e violência estão relacionadas, uma vez que 

dentro das próprias residências e no trabalho o preconceito de gênero está 

arraigado, com desigualdades de tratamento entre homens e mulheres, 

prejudicando, consequentemente, a fiscalização efetiva da aplicação de 

recursos públicos. Propôs a reflexão conjunta para conscientização sobre a 

necessidade de mudança de comportamento e atitude. Destacou que a Lei 

da Maria da Penha, publicada no ano de 2006, foi criada a partir da 

provocação externa, decorrente de uma sanção internacional ao Brasil, 

representando a luta contínua da própria Maria da Penha. Lembrou que os 

crimes de ameaça e lesão eram tratados no âmbito dos juizados especiais 

como crimes de menor potencial ofensivo, o que gerava insegurança às 

vítimas de violência doméstica. Ressaltou que “o corte ideológico da 
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comunidade é mais difícil de superar que o jurídico”.  Apresentou estatísticas 

de violência contra a mulher na qual, o Brasil (comparativamente a outros 

países) ficou em 7º lugar, sendo que, a partir dos dados do Sistema Único de 

Saúde – SUS, constatou-se que 70% das violências são praticadas dentro 

das próprias residências e 56,5% dos agressores são cônjuges, namorados, 

ou aqueles que tiveram vínculo anterior. Na sequência, passou a discorrer 

sobre a importância da rede de proteção e apoio que as vítimas necessitam, 

apresentando vários conceitos de rede, dentre eles o informado por 

Francisco Whitaker, o qual diz que se trata de “uma malha de múltiplos fios, 

que podem se espalhar indefinidamente para todos os lados, sem que 

nenhum dos seus nós possa ser considerado principal ou central, nem 

representante dos demais. Não há um ‘chefe’, o que há é uma vontade 

coletiva de realizar determinado objetivo”. Lembrou que a vítima de violência 

tem enorme dificuldade de publicizar o tema e quando entra no sistema não 

encontra o estímulo ou apoio necessários para dar continuidade ao 

processo. Na lei Maria da Penha o grande diferencial é a previsão de uma 

rede que deve ser formada, de maneira concorrente pelo ente municipal, 

estadual e federal, viabilizada por centros de referência, polícias, delegacias 

da mulher, juízos especializados, hospitais, entre outros. Nessa ótica, a 

palestrante propõe o desafio de melhorar a rede de apoio na região de Santa 

Felicidade; Finalizando, informou que o número 180 deve ser utilizado para 

fins de registro das reclamações e sugestões sobre o tema, a fim de se obter 

dados estatísticos para melhora do sistema. Registrou que “violência 

doméstica não deixa marca no corpo, deixa marca na alma”. Dando 

sequência a palavra foi disponibilizada à Promotora de Justiça Dra. 
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Fernanda N. Garcez, a qual iniciou sua fala dando destaque à importância da 

participação de todos no Movimento contra a Corrupção, pois, “a corrupção 

caminha onde não tem cidadania”. Lembrou que saúde é um direito social e 

a Constituição Federal estabelece um sistema inclusivo, um Sistema Único 

de Saúde – SUS, que abrange a todos. Destacou a importância do Sistema, 

ressaltando que muitas pessoas acreditam não serem usuárias, entretanto, 

exemplificou que o sistema é utilizado por todos citando a vigilância sanitária 

(como órgão do SUS), que atua na fiscalização de uma variedade de 

ambientes comerciais, tais como restaurantes e salões de beleza. Destacou 

que a saúde deve ser pensada a partir da prevenção e não apenas na fase 

da recuperação; esclareceu acerca da importância da comunidade manter 

contato com os Conselhos de Saúde, comunicando-os e questionando-os 

sobre os serviços prestados no âmbito da saúde pública, no sentido de 

propiciar uma melhoria contínua dentro dos parâmetros da legislação. 

Trouxe ao conhecimento da população direitos e deveres do cidadão 

relativos ao sistema de saúde pública, destacando diversos pontos da Lei nº 

14254/03, através de projeção em tela (a exemplo do direito de 

acompanhamento para pacientes terminais). Relatou situações que 

corriqueiramente chegam a Promotoria de Justiça, mas que, se levadas aos 

Conselheiros de Saúde, poderiam ser facilmente diligenciadas, em razão do 

papel e atuação dos referidos Conselhos de Saúde. Na oportunidade, 

esclareceu aos moradores algumas atribuições dos Conselhos de Saúde, os 

quais fazem parte da Secretaria de Saúde, e tem papel de fiscalizar contas, 

orçamento, propor diretrizes, destacando a importância desses e a 

participação da população para concretização e efetivo funcionamento dos 
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mesmos. Informou que neste ano de 2013 acontecerá a Conferência de 

Saúde, e que, nessa ocasião as pessoas devem participar e apresentar as 

questões, visto que nesse momento são analisadas as dificuldades e 

problemas na área para elaboração de um mapa da saúde. Finalizou sua 

exposição dizendo que quando o cidadão busca seus direitos e cumpre com 

seus deveres, reduz-se o espaço para corrupção. Na continuidade dos 

trabalhos, as fichas de participação recebidas foram analisadas e 

comentadas pelos palestrantes convidados. Inicialmente, acerca do tema 

violência doméstica a palestrante informou que a comunicação de agressor 

em descumprimento de medida protetiva pode ser noticiada através do 190 

da polícia, registrando-se boletim de ocorrência (ainda que encontre 

dificuldade, a pessoa não deve desistir, pois os registros das ligações ficam 

gravados e servem de estatística e controle pelos superiores), ou ainda, 

diretamente no gabinete do Promotor de Justiça atuante na área, dentro do 

Ministério Público. Explicou que descumprimento de medida protetiva 

caracteriza ameaça, gerando prisão ao agressor; sugeriu, também, a ligação 

para o 180 para controle da eficácia no âmbito nacional. Retomando a 

palavra, a Presidente destacou que as instituições não estão acabadas, bem 

como a própria lei, pois passam por constante evolução, devendo ser 

acompanhadas pelas pessoas, principalmente aquelas que estão na 

qualidade de professores, conselheiros, profissionais da saúde, entre outros. 

Destacou que a legislação existente deve servir de suporte para o bom 

funcionamento dos equipamentos públicos, lembrando que o cidadão que 

ocupa uma determinada posição, para qual foi eleito, não deve apenas 

querer desfrutar do título, mas que é preciso que este tome conhecimento do 
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que lhe compete, que aja, que participe. Assim, se o sujeito se encontra na 

condição de representante de algo público, tudo que diz respeito deve ser 

divulgado, sendo que a própria comunidade interessada pode apoiar e a 

participação possibilita que o cidadão possa reclamar com propriedade do 

assunto. Ressaltou que, felizmente, a democracia permite inovação, pois não 

está pronta e acabada. Em seguida, a palavra foi dada à Dra. Fernanda que 

passou a comentar as fichas de participação na sua área; falou da prestação 

de serviços nas unidades básicas de saúde e que a falta de médicos deve 

ser registrada junto aos Conselhos e comunicada à Promotoria de Justiça de 

Proteção à Saúde Pública; que as sugestões e reclamações podem ser 

realizadas através do email da saude@mp.pr.gov.br; acerca do tema 

internação compulsória, explicou que a lei trouxe 03 formas de internação, a 

voluntária, involuntária e a compulsória; no caso de involuntária (não há 

consentimento da pessoa que será internada) havendo pedido de terceiro 

(pais, avós, familiares), o laudo médico fundamentado e o encaminhamento, 

a internação deverá ser providenciada sem necessidade de intervenção 

judicial. A compulsória deve ocorrer nos casos em que não houver o terceiro 

para requerer, e por ser contra a vontade da pessoa e uma privação da 

liberdade, a direção do hospital deve comunicar o Ministério Público no prazo 

de 72h (trata-se de comunicação e não autorização). A Presidente da 

audiência, fazendo uso da palavra, ressaltou a importância da participação 

nos diversos Conselhos de políticas públicas, bem como, a busca de 

informações fundamentadas para sua efetiva atuação perante os respectivos 

órgãos, incentivando ao aperfeiçoamento das referidas instâncias de 

participação democrática. Destacou ainda que, em primeiro lugar os 
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Conselheiros escolhidos devem exercer bem seu papel, preparando-se com 

o conhecimento específico necessário para a contribuição e apresentação de 

sugestões e críticas à melhoria do sistema. Sendo esta a forma mais eficaz 

para se corrigir os problemas e apontar soluções, cabendo ao Ministério 

Público apenas o papel de fiscalização, de “aparar as arestas” naquilo que 

os órgãos deixaram de atender ao padrão legal. A seguir, passou a palavra 

ao Coordenador do Movimento Paraná sem Corrupção que, fazendo as 

devidas considerações e fechamento das propostas apresentadas pelos 

participantes, informou que as sugestões serão avaliadas e que os 

Promotores irão se reunir para a definição das ações que serão 

implementadas na região de Santa Felicidade. Por fim, a Presidente finalizou 

agradecendo a presença 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, 13 de agosto de 2013 

 
Swami Mougenot Bonfim 

Promotora de Justiça – Presidente 
 

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

 
   Claudia Cristina R. Martins Madalozo 

      Promotora de Justiça – Núcleo de Gênero e Enfrentamento à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

 
Fernanda Nagl Garcez 

Promotora de Justiça – CAOP de Proteção à Saúde Pública 


