
 

PORTARIA N. 

Os Promotores de Justiça da Comarca de Entrância Final de Arapongas/PR, em atenção ao 
disposto nos Ofícios Circulares n. 006/2013 e 010/2013, do Gabinete do Excelentíssimo 
Procurador Geral de Justiça e tendo em vista o teor da Resolução 965/2012-PGJ, resolvem 

INSTAURAR O PRESENTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Cujo objeto é a realização de audiência pública no âmbito das Promotorias locais a respeito da 
votação da Proposta de Emenda Constitucional n. 37 (limita poderes investigatórios do 
Ministério Público) e Combate à Corrupção (Movimento Paraná sem Corrupção), 
determinando: 

1.  Expeça-se edital de convocação para audiência pública a ser realizada em 26 de abril 
de 2013 às 9horas no “Teatro Vianinha” (Rua Mutum, ao lado da biblioteca), na forma 
contida no artigo 8º. da Res. 965/2012-PGJ; 

2. Expeça-se convite individualizado a ser remetido às seguintes autoridades locais: 
Magistrados, Prefeitos Municipais, Vereadores, Secretários Municipais, Presidentes e 
Membros dos Conselhos Municipais, Delegado de Polícia, Comandante local da Polícia 
Militar; Subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil; Clubes de Serviço; 
sindicatos; autoridades eclesiásticas; 

3. Solicite-se dos órgãos de imprensa local a ampla divulgação da presente audiência 
pública;  

4. Providencie-se o encaminhamento do presente para publicação no órgão oficial de 
imprensa, endereço eletrônico do Ministério Público do Paraná e Associação 
Paranaense do Ministério Público. 

Fica formada comissão organizadora para a presente audiência, sob a coordenação do 
Promotor de Justiça TIAGO DE OLIVEIRA GERARDI e membros os demais Promotores de 
Justiça. 

Ficam designados para secretariar a comissão os servidores do Ministério Público do Paraná 
Bruna Valéria Gasparoto e Antony Heber Minelli de Medeiros. 

A regulamentação atinente aos trabalhos a serem realizados por ocasião da audiência pública 
serão disciplinados em regulamento anexo. 

Arapongas 12 de abril de 2013 

 

MARCOS VINICIUS PESENTI 
Promotor de Justiça 
 
TIAGO DE OLIVEIRA GERARDI 
Promotor de Justiça 
 
PATRICIA CRISTINA S. G. MACEDO 
Promotora de Justiça 
 

FERNANDO AUGUSTO SORMANI BARBUGIANI 
Promotor de Justiça 
 
LEBA BARBOSA LOREJAN  
Promotora de Justiça 
 
RONALDO COSTA BRAGA 
Promotor de Justiça 



 

 

ANEXO À PORTARIA N.___ 

 

Audiência Pública a ser realizada em 26 de abril de 2013 às 9 horas no “Teatro Vianinha” 

1. 8h30min-9h inscrição dos participantes; 

2. 9h -  inicio das atividades 

a) Abertura, formação da mesa diretiva e execução do Hino Nacional; 

b)  Explanação sobre os temas que serão discutidos; 

c) Apresentação das autoridades que farão uso da palavra; 

d) Cumprimentos breves dos componentes da mesa 

3. 9h30min – explanação – convidado  Dr. LEONIR BATISTI – Procurador de Justiça – 
Coordenador Estadual do GAECO – tema: Poderes Investigatórios do Ministério 
Público 

4. 10h – inscrição dos presentes para uso da palavra 

5. 10h05min – debates 

6. 11h – explanação -  convidado Dr.  BRUNO SERGIO GALATTI – Subprocurador –Geral de 
Justiça para Assuntos de Planejamento – tema: Movimento Paraná sem Corrupção 

7. 11h30min – inscrição dos presentes para uso da palavra 

8. 11h35min – debates 

9. 12h – sugestão de encaminhamentos 

10. 12h30min – encerramento 

Todas as informações, demandas e denúncias recebidas durante a audiência pública serão 
registradas em ata circunstanciada, que será lavrada no prazo de 05 (cinco) dias, assegurando-
se aos inscritos e participantes a comunicação por meio eletrônico ou obtenção de cópia 
perante a secretaria do Ministério Público. 

 

Arapongas, 12 de abril de 2013. 

 

TIAGO DE OLIVEIRA GERARDI 

Promotor de Justiça 


