
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PINHÃO 
“MOVIMENTO PARANÁ SEM CORRUPÇÃO” 

 
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PINHÃO, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR O MOVIMENTO PARANÁ SEM CORRUPÇÃO E 
CONCLAMAR A COMUNIDADE A MANIFESTAR-SE CONTRARIAMENTE À PEC 37. 
 
Às dezenove horas do dia dezessete do mês de abril do ano de dois mil e treze na Câmara Municipal de Vereadores de 
Pinhão, foi realizada Audiência Pública sob a presidência do Promotor de Justiça da Comarca de Pinhão, Doutor GUILHERME 
DE BARROS PERINI, com a participação das pessoas indicadas na lista de presença anexa. O Promotor de Justiça deu início aos 
trabalhos cumprimentando as autoridades presentes, sendo o Doutor Renato Henriques Carvalho Soares (Juiz de Direito da 
Comarca de Pinhão); os Vereadores Municipais Francisco Carlos Caldas, Alain Cezar Abreu, Osvaldo Lupepsa, Carlos Alberto 
Passos, Osvaldo Verbaneck e Denilson José de Oliveira; a senhora Rosana Schwartz (Ouvidora do Núcleo Regional de 
Educação de Guarapuava/PR); o Tenente Dalton de Oliveira Bittencourt (Comandante do Pelotão da Polícia Militar de 
Pinhão/PR); o Cabo Vanderlei Soares Domingues (Comandante do Destacamento da Polícia Militar de Faxinal do Céu); 
fazendo ainda menção às ausências justificadas do senhor Dirceu José de Oliveira (Prefeito Municipal de Pinhão) e do Doutor 
Luiz Alberto Vicente de Castro (Delegado de Polícia). 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, bem 
como esclarecimentos acerca do posicionamento do Ministério Público do Estado do Paraná e suas ações em repúdio à 
Proposta de Emenda Constitucional nº 37. De início o Promotor de Justiça fez um breve apanhado do que é uma Audiência 
Pública e seus objetivos, passando em seguida a explanar acerca do Movimento Paraná Sem Corrupção, apresentando 
material visual como slides, vídeos e músicas do Movimento, bem como material relacionado à ações em repúdio à aprovação 
da PEC 37. O Promotor de Justiça solicitou ainda que os integrantes de Conselhos Municipais, presentes à Audiência Pública, 
se apresentassem ao Público em geral, mencionando que no Município existem os Conselhos Municipais de Alimentação 
Escolar, de Direitos da Pessoa Idosa, de Segurança, de Educação, de Meio Ambiente, da Comunidade, do FUNDEB, de Saúde, e 
de Direitos da Criança e do Adolescente. Na sequência a senhora Rosana Schwartz, Ouvidora do Núcleo Regional de Educação 
de Guarapuava/PR fez uma explanação acerca da participação da Secretaria Estadual de Educação e do NRE/Guarapuava 
junto ao Movimento Paraná Sem Corrupção. Posteriormente o Doutor Renato Henriques Carvalho Soares, Juiz de Direito da 
Comarca de Pinhão, também utilizou-se da palavra, expondo aos presentes a importância do Movimento e da participação do 
Judiciário. Após, os participantes da Audiência Pública dividiram-se em quatro grupos temáticos sob os eixos (a) Violência, 
Criminalidade e Segurança Pública; (b) Transparência, Fiscalização e Controle Social; (c) Infância e Juventude, Educação, 
Cultura e Esportes; (d) Saúde, Meio Ambiente e Direitos Sociais. Foi concedido cinco minutos para que os grupos elegessem 
um representante; e em seguida foi disponibilizado o tempo de uma hora para a discussão do tema do grupo e das ações a 
serem desenvolvidas junto ao Movimento Paraná Sem Corrupção. Decorrido o prazo de discussão e redação das sugestões, os 
grupos temáticos voltaram-se ao grande grupo e procederam à exposição de suas ponderações. Por fim, o Promotor de 
Justiça coletou as propostas apresentadas e explicou que elas serão tabuladas formando um único documento para 
divulgação às autoridades e comunidade local. Foram disponibilizados computadores no local para assinatura contra a PEC 37 
e orientado como fazer a sua assinatura, ação que continuará nas próximas semanas na Câmara de Vereadores. Houve ampla 
divulgação do material contra a PEC 37, do material de Audiência Pública e do material que explica o que é o Ministério 
Público. 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 que encerrou-se às vinte e duas horas. Eu, ________ Angelo Ricardo Tesseroli, Assessor de Promotoria, que digitei e 
subscrevo. 
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