
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES

PORTARIA 

REPRESENTADO(S): SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA  DE  ESTADO  DA  FAMÍLIA  E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

     PROGRAMA PARANÁ SEGURO

REPRESENTANTES: ASSOCIAÇÃO  DE  MORADORES  E  EMPRESÁRIOS

DAS  MERCÊS  E  VISTA  ALEGRE,  CONSELHO

COMUNITÁRIO E SEGURANÇA – MERCÊS E VISTA

ALEGRE 

CONSIDERANDO  o  contido  no  artigo  127,  da

Constituição  Federal,  que  dispõe  que  “O  Ministério  Público  é  instituição

permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e

individuais indisponíveis”;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 129, inciso II da
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Constituição  Federal,  bem  como  o  disposto  no  artigo  120,  inciso  II,  da

Constituição  do  Estado  do  Paraná,  que  atribuem  ao  Ministério  Público  a

função institucional de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos

serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,

promovendo as medidas necessárias a sua garantia”;

CONSIDERANDO o previsto no artigo 5º da Constituição

Federal, inciso XXXIII, que estabelece que  “todos têm direito a receber dos

órgãos  públicos  informações  de  seu  interesse  particular,  ou  de  interesse

coletivo  ou  geral,  que  serão  prestadas  no  prazo  da  lei,  sob  pena  de

responsabilidade,  ressalvadas  aquelas  cujo  sigilo  seja  imprescindível  à

segurança da sociedade e do Estado”;

CONSIDERANDO a  Lei  de  Acesso  à  Informação  nº

12.527/2011 que estabelece, dentre outros, em seu art. 7º, inciso VI “o direito
de obter a informação pertinente à administração do patrimônio público,
utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e 
VII  -  informação  relativa:  a)  à  implementação,  acompanhamento  e
resultados  dos  programas,  projetos  e  ações  dos  órgãos  e  entidades
públicas, bem como metas e indicadores propostos;”

CONSIDERANDO,  ainda,  que  a  referida  Lei  supra

mencionada estabelece a realização de audiências públicas como uma das

formas de  acesso à informação, em seu artigo 9º , inciso II;

CONSIDERANDO que  o  Ministério  Público  possui

legitimidade  para  a  realização  de  audiências  públicas  abertas  a  quaisquer

cidadão,  representantes  dos  setores  público,  privado,  sociedade  civil

organizada e da comunidade, para discussão de situações das quais decorra

ou possa decorrer lesão a direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos,
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nos  termos  do  artigo  1º  da  Resolução  82/2012  do  Conselho  Nacional  do

Ministério Público cc.  artigo 27, parágrafo único, inciso IV da Lei n.º 8.625/93

(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público);

CONSIDERANDO  que o Estado  do  Paraná  firmou   o

Contrato  de  Empréstimo  nº  3137/OC-BR.  com o  Banco  Interamericano  de

Desenvolvimento-BID, no dia 12 de janeiro de 2017, no montante de até U$

67.200.000,00  (sessenta  e  sete  milhões  de  dólares)  de  um  custo  total

estimado equivalente a U$ 112.000.000,00 (cento e doze milhões de dólares)

sendo que a diferença seria fornecida pelo Estado Mutuário.  

CONSIDERANDO que o objeto do predito Contrato é o

“PROGRAMA PARANÁ SEGURO” que visa a redução dos índices de crimes

violentos  no Município de Curitiba  e Região Metropolitana, bem como, do

eixo  Maringá-Londrina e da região fronteiriça paranaense;

CONSIDERANDO que  a  Associação  de  Moradores   e

Empresários das Mercês e Vista Alegre - AMOEM, e  CONSEG Mercês e Vista

Alegre,  representados  pelo  Presidente  Sr.  Antônio  Carlos  Carvalho,  que

informa a dificuldade de acesso a informações oficiais relevantes e atualizadas

acerca do PROGRAMA PARANÁ SEGURO e sua execução. 

Visando apurar os fatos acima descritos, a PROMOTORA

DE JUSTIÇA que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, com

fulcro no artigo 129, inciso II, da Constituição Federal; artigo 27, inciso I, II e

parágrafo  único,  inciso  IV  da  Lei  n.º  8.625/93  (Lei  Orgânica  Nacional  do

Ministério Público),  artigo 2º,  inciso IV,  alínea “a”,  da Lei  Complementar  n.º

85/99  (Lei  Orgânica  do  Ministério  Público  do  Paraná),  instaura  o  presente

Procedimento Administrativo.
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1)  Designa-se  as  servidoras:  Assessora  de  Promotor,

Vanessa Milene de Santana, matrícula 7379576, e Giovana Kucaniz. Matrícula

5894897,  lotadas  no  CAOP  de  Proteção  aos  Direitos  Humanos  –  Área

COMUNIDADES, para secretariar o presente procedimento;

2) Agende-se data e horário para comparecimento do Sr.

Antônio Carlos Carvalho.

Registre  e  autue  esta  portaria,  afixando-a  no  local  de

costume. Cumpra-se.

Curitiba, 07 de junho de 2017.

Swami Mougenot Bonfim
Promotora de Justiça
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