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Aos onze dias do mês de abril de 2013, a partir das 

dezenove horas e trinta minutos, realizou-se no Anfiteatro David Rogos 

Schmitz, na cidade de Chopinzinho, audiência pública com o fim de divulgar e 

agregar parceiros ao combate à PEC 37, bem como divulgar o início do 

Movimento Paraná Sem Corrupção na Comarca de Chopinzinho. Foram 

disponibilizadas listas de presença, de autoridades e de inscrição para 

manifestação na audiência pública, além de abaixo-assinado contra a PEC 37. 

De acordo com as listas de presença, participaram da audiência pública 

aproximadamente cento e dez pessoas. Aberta a audiência pública, foi 

composta a mesa de honra com as seguintes autoridades: Excelentíssimo 

Senhor Doutor Emiliano Antunes Motta Waltrick, Promotor de Justiça; 

Excelentíssima Senhora Doutora Maria Fernanda Marinelli Salvadori Belentani, 

Promotora de Justiça; Excelentíssima Senhora Juíza de Direito da comarca de 

Chopinzinho, Dra. Daniela Maria Kroger; Excelentíssimo Senhor Amarildo 

Secco, representando a Câmara de Vereadores de Chopinzinho; 

Excelentíssimo Senhor Rogério Mazeto, representando o Sr. Prefeito Municipal 

de Chopinzinho; Excelentíssimo Senhor Representante da Ordem dos 

Advogados do Brasil em Chopinzinho, Dr. Rafael Scabeni. Após, os 

representantes do Ministério Público na comarca de Chopinzinho, Doutor 

Emiliano Antunes Motta Waltrick e Doutora Maria Fernanda Marinelli Salvadori 

Belentani, iniciaram a exposição sobre a Proposta de Emenda Constitucional 

37, que objetiva monopolizar o poder de investigação à polícia judiciária. 



Durante a exposição, foi esclarecido aos presentes qual a função do Ministério 

Publico, bem como quais são suas incumbências decorrentes do texto 

constitucional. Foi mencionada pela Doutora Maria Fernanda que a PEC 37 é 

de autoria do deputado Lourival Mendes, do Maranhão. Explicou que a 

proposta visa restringir o poder de investigação criminal exclusivamente a 

polícia judiciária, extirpando o poder de investigar do MP e demais órgãos 

como CPI, COAF. Aduziu ainda, que Ministério Público e polícia costumam 

trabalhar juntos nas investigações, consignando as boas atuações 

desenvolvidas pelos GAECO´s.  O Dr. Emilano aduziu que o objetivo do 

Ministério Público ao ser contrário a aprovação da PEC 37, é porque ela só vai 

beneficiar a prática de corrupção, haja vista que haverá menos meios de 

investigar os crimes praticados. Asseverou, ainda, que o Promotor de Justiça 

possui a prerrogativa da inamovibilidade, não estendida ao delegado, 

prerrogativa esta, que permite ao Promotor investigar sem receio de 

perseguições e represálias. A Dra. Maria Fernanda consignou que a aprovação 

da PEC 37, trará a anulação de todos os processos fundados em investigação 

do Ministério Público, assim como o caso que ficou conhecido como o 

Mensalão. Impossibilitará que o delegado de polícia utilize a prova colhida pelo 

Promotor de Justiça nos autos de Inquérito Civil, gerando assim, uma dupla 

investigação pelos mesmos fatos. Foi frisada aos participantes a seguinte 

pergunta: A quem interessa a aprovação da PEC 37? Dr. Emiliano apontou que 

existem apenas três países no mundo que proíbem o Ministério Público de 

investigar, Uganda, Quênia e Indonésia. Asseverou, ainda, que apesar de não 

estar explícito na Constituição Federal que o Ministério Público possui poderes 

de investigação, em vários dispositivos está implícito o seu poder de 

investigação, por isso o STF em vários julgados já reconheceu a possibilidade 

de investigação pelo Parquet. Dra. Maria Fernanda frisou o que pode ser feito 

para impedir a votação e aprovação da PEC 37, como as assinaturas ao 

abaixo-assinado contra a PEC 37, seja o eletrônico ou o físico ou a assinatura 

de moção de apoio por autoridades e representantes da sociedade civil 

organizada. No tocante ao Movimento Paraná Sem Corrupção a Dra. Maria 

Fernanda destacou que no ano passado as entidades do município deram 

grande apoio e convidou para que mais uma vez apoiassem o Movimento 



Paraná Sem Corrupção no ano de 2013. Dr. Emiliano asseverou que neste ano 

o Movimento Paraná Sem Corrupção continua com o tema central: “Cidadania: 

direitos e deveres”, explicitando que serão trabalhados alguns eixos prioritários, 

cuja estratégia de abordagem serão definidas com a população.  Os eixos 

serão os seguintes: Informação, Transparência e Controle (Patrimônio Público): 

Promover a transparência da gestão administrativa e financeira dos órgãos 

municipais e fomentar o conhecimento das informações públicas e desenvolver 

o controle social; Rede de Proteção (Infância): Assegurar a existência e regular 

funcionamento do CMDCA e auxiliá-lo na estruturação da rede de proteção 

municipal e Protagonismo (Saúde): Promover o conhecimento dos direitos 

básicos dos usuários do SUS. Ainda, os promotores convidaram aquelas 

entidades que apoiaram o Movimento no ano de 2012, a mais uma vez apoiá-lo 

neste ano. Aberta a palavra aos participantes, o senhor João Atanagildo de 

Oliveira se manifestou, aduzindo que quando formou-se seu tema de conclusão 

de curso foi exatamente sobre a possibilidade de investigações criminais por 

parte do Ministério Público. O senhor Rogério Mazeto, vice prefeito municipal, 

consignou que o executivo municipal apóia o Movimento. Da mesma forma o 

presidente da câmara de vereadores demonstrou o apoio a rejeição da PEC37. 

Dr. Rafael Scabeni, representante da OAB/PR se manifestou favorável ao 

manifesto contra a PEC37. Celmar Ferri, comerciante do município manifestou 

sua indignação com a falta de apoio popular mais efetivo no combate à 

corrupção. Marcos Monteiro, vereador e radialista, se manifestou no sentido de 

que a falta de investigação pelo Ministério Público é inaceitável, manifestando 

seu apoio ao repúdio da PEC37, colocando os microfones da rádio 

Chopinzinho a disposição do Ministério Público. Jacir Salmoria, vereador 

também manifestou seu apoio a campanha ministerial. Dra. Daniela Maria 

Krüger, Juíza de Direito, manifestou sua preocupação com a falta de apoio de 

outros órgãos ao Ministério Público, visando à desaprovação da PEC37.  

Cidadão não identificado manifestou seu apoio a campanha do Parquet. 

Francione Pruch, radialista da Rádio Difusora manifestou seu apoio no sentido 

de que os jovens devem se utilizar das mídias sociais para divulgar a 

campanha ministerial de combate a PEC37. Ana Maria, diretora da escola 

Professora Tereza Furigo, de educação especial, aduziu que passará a todos 



da escola o movimento do Ministério Público contra a PEC37. A audiência 

pública foi encerrada as vinte horas e trinta minutos. Nada mais havendo, eu 

Douglas Debastiani, Assessor de Promotoria, lavrei a presente ata, que vai 

abaixo, por mim assinada e pelos Promotores de Justiça da Comarca de 

Chopinzinho. A Promotora de Justiça, Dra. Maria Fernanda Marinelli Salvadori 

Belentanni, requereu que sejam cumpridas as determinações previstas pelos 

§§ 1º e 2º do artigo 4º da Resolução nº 82, do CNMP e artigo 13, da Resolução 

nº 965/2002-PGJ/PR. 
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