
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CLEVELÂNDIA/PR 

“MOVIMENTO PARANÁ SEM CORRUPÇÃO – CAMPANHA 2013” 

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO PARANÁ POR MEIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 
COMARCA DE CLEVELÂNDIA/PR, NO MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA/PR, 

COM A FINALIDADE DE DIVULGAR O MOVIMENTO PARANÁ SEM 
CORRUPÇÃO E DEBATER, PRINCIPALMENTE, O EIXO TEMÁTICO DA 
CAMPANHA 2013, VIOLÊNCIA, CRIMINALIDADE E SEGURANÇA 
PÚBLICA. 

Às 19h do dia vinte e três de julho do ano de 2013, na Casa da Cultura de 

Clevelândia/PR, foi realizada Audiência Pública sob a presidência do Promotor 

de Justiça da Comarca de Clevelândia/PR, Dr. Guilherme Lapa Werner, com a 

participação das autoridades e pessoas indicadas na lista de presença em 

anexo. O Promotor de Justiça deu início aos trabalhos cumprimentando as 

autoridades presentes, sendo: 01) o senhor Álvaro Felipe Valério (Prefeito 

Municipal do Município de Clevelândia); 2) o senhor Cacildo Mariani (Secretário 

Municipal de Saúde); 3) a senhora Margareth Pasin Bertóglio (Secretária de 

Educação); 4) a senhora Ceni Vitória Fortunati Ferst (Secratária de Educação); 

5) a senhora Silvana Stela da Silva (Secretária da Assistência Social); 6) o 

senhor Marcos Antônio Loyola (Vereador); 7) o senhor Edson Luiz Modena 

(Vereador); 8) a senhora Ana Rosa Ogliari (Vereadora); 9) o senhor Mauro 

Fernando Piccinini (Presidente da ACEC); 10) a senhora Ione Marli Watick 

(Representante do NRE Pato Branco/PR); 11) o senhor Pedro Maomé 

Machado de Souza (Delegado de Polícia); 12) o senhor Sérgio Luis Sendeski 

Schreiner (Comandante do Pelotão da PM de Clevelândia) e 13) a senhora 

Janaína Nayara da Silva (Coordenadora do CRAS Clevelândia). Após, o 

Promotor de Justiça esclareceu que a Audiência Pública refere-se às ações a 

serem desenvolvidas durante o ano de dois mil e treze relativamente ao 

Movimento Paraná Sem Corrupção, esclarecendo os objetivos da Campanha 

deste ano, notadamente o resgate da cidadania, direitos e deveres dos 

cidadãos, bem como o posicionamento do Ministério Público do Estado do 



Paraná como agente de modificação social. De início, o Promotor de Justiça 

fez um breve apanhado do que é o Ministério Público e suas atribuições, bem 

como do que é uma Audiência Pública e seus objetivos, passando a explanar 

acerca do Movimento Paraná Sem Corrupção, apresentando material visual 

como slides, vídeos e charges relacionados à campanha. Abordou-se, em 

seguida, o eixo temático da campanha, violência, criminalidade e segurança 

pública, momento em que o Promotor de Justiça discorreu sobre formas de 

prevenção da criminalidade, tais como a orientação dos filhos e combate às 

drogas, com a participação da comunidade na realização de denúncias, 

promovendo-se a campanha “seja um herói anônimo” e informando os 

telefones para realização de denúncias sobre violação a direitos humanos, 

violência sexual contra menores e narcodenúncia. Tratou, ainda, da questão 

das abordagens policiais, esclarecendo os direitos e deveres dos cidadãos e 

das autoridades policiais. Após, foi disponibilizado espaço para discussão do 

tema e das ações a serem desenvolvidas junto ao Movimento Paraná Sem 

Corrupção, com explanação sobre as ponderações trazidas. O Promotor de 

Justiça coletou as propostas apresentadas e explicou que delas serão 

elaboradas recomendações administrativas e formulado um calendário para 

realização de palestras sobre o tema a fim conscientizar a população sobre o 

seu papel na defesa da sociedade. Houve ampla divulgação do material de 

audiência pública e do material que explica o que é o Ministério Público. Por 

fim, o Promotor de Justiça cumprimentou a todos, agradecendo a presença e 

participação, dando por encerrada a audiência pública. Nada mais havendo a 

tratar, foi lavrada a presente ata, anexando-se a lista de presença desta 

Audiência Pública. Eu, Guilherme Lapa Werner, Promotor de Justiça, que 

digitei e subscrevo. 
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