
Termo de Audiência Pública

Inquéritos Civis Públicos nºs 1.25.012.000389/2013/52 (MPF) e MPPR-0057.13.00175-3-Execução
do projeto MPEDUC nas escolas Municiais e Estaduais existentes no Município de Guaíra/PR. 

Aos 14 dias do mês de agosto de 2018, por volta das 09h30, no auditório da UNIPAR do Município
de  Guaíra,  Estado  do  Paraná,  conforme  descrito  no  Edital  PRM-GUA/PR 4064/2018  (DOU -
SEÇÃO III de 25/07/2018), que convocou AUDIÊNCIA PÚBLICA para realizar a prestação de
contas dos resultados obtidos durante a execução do Projeto MPEDUC, decorrente de pareceria
entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público no Estado do Paraná, bem como para
informar as providências adotadas em razão das irregularidades constatadas, presidindo a audiência
a Procuradora da República, Dra. HAYSSA KYRIE MEDEIROS JARDIM, passando o ato a ser
gravado por  meio  de  audiovisual,  iniciou-se os  trabalhos  chamando-se  para  compor  a  mesa:  o
Exmo.  Procurador  da  República,  Dr.  JOSÉ  LEONARDO  LUSSANI  DA  SILVA,  a  Exma.
Promotora de Justiça da Comarca de Guaíra/PR, Vivian Christiane Santos Klock, o Exmo. Prefeito
do Município de Guaíra/PR, HERALDO TRENTO e o Exmo. Presidente da Câmara Municipal de
Guaíra/PR,  Carlos  Magno  Paredes.  Realizadas  as  considerações  iniciais  pela  Procuradora  da
República e pela Promotora de Justiça, iniciou-se a explicação da sistemática da audiência pública
com  a  exposição  de  relatório  circunstanciado,  através  de  retroprojetor,  dos  resultados  obtidos
durante  a  execução do projeto  educacional  em questão.  Após,  explicou-se as  medidas  a  serem
adotadas no âmbito das atribuições constitucionais do Ministério Público,  com a finalização do
referido procedimento. Ainda deu-se oportunidade aos membros da mesa, em primeiro lugar para o
Exmo. Prefeito de Guaíra/PR e, logo em seguida, para o Exmo. Presidente da Câmara Municipal do
mesmo  Município  para  considerações.  Logo  depois,  os  interessados  da  plateia,  entre  eles  a
Secretária Municipal de Educação, Sra. Franciele Danelon e a Diretora da Escola Estadual Indígena,
Cláudia Regina Oliveira, trouxeram algumas ponderações, sem limite prévio de tempo. Em seguida
a  Procuradora  da  República,  Dra.  HAYSSA KYRIE MEDEIROS JARDIM,  e  a  Promotora  de
Justiça,  Dra.  Vivian  Christiane  Santos  Klock,  proferiram,  em  síntese,  os  seguintes
encaminhamentos:  a)  instauração  de  procedimentos  específicos  e  com  objetos  definidos,
observando-se a atribuição de cada um dos Ministérios Públicos ali presentes, para a adoção das
medidas  cabíveis  em  face  das  irregularidades  constatadas,  seja  com  tomada  de  termo  de
ajustamento  de  conduta,  seja  com  o  ajuizamento  de  Ações  judiciais;  (b)  o  encerramento  dos
respectivos inquéritos civis públicos instaurados para permitir a execução do projeto MPEDUC. Por
fim, determinou a Procuradora da República o encerramento da audiência. Presentes também no
ato,  os  servidores  do  MPF,  Sidnei  da  Cruz  Bonfim (Coordenador  da  PRM Guaíra/PR),  Sílvio
Adriano Weiss e Luciana Portugal. 

Termo lavrado aos 16 de agosto de 2018, quinta-feira, às 20h07min. 
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