
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 dezoito do mês de abril do ano de dois mil e treze na Câmara Municipal de Vereadores de Reserva 
do Iguaçu, 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 senhor Emerson Julio Ribeiro (Prefeito Municipal 
de Reserva do Iguaçu); os Vereadores Municipais Edison Oliveira Soares, Vitório Antunes de Paula, Leoacir da Silva Ferraz, 
Iraídes Machado e Antonio Ventura Mendes; as senhoras Rosana Schwartz e Mery Elien Rigoni (Ouvidoras do Núcleo Regional 
de Educação de Guarapuava/PR); e o Padre Eliseu de Nahm (representante da Igreja Católica). 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 
às 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. 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. 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. Num 
segundo momento foi oportunizado aos profissionais da Prefeitura Municipal de Reserva do Iguaçu um tempo para expor as 
ações que o Município está desenvolvendo com vistas ao combate da corrupção, foi quando a senhora Rosangela Quingerski, 
Diretora de Cultura e Turismo do Município, juntamente com a senhora Neli Salete Poburko, apresentaram projeto de 
trabalho com o lixo produzido pela população local, de onde reverterão benefícios à Banda Municipal e demais projetos de 
conscientização ambiental como a horta municipal desenvolvida em parceria com a COPEL, sob a responsabilidade do senhor 
Eliseu Barbosa. A pedagoga Jumara Regina de Oliveira Dallagnol apresentou projeto de trabalho com alunos locais, visando o 
desenvolvimento da consciência acerca dos direitos e deveres do cidadão. O Prefeito Municipal, senhor Emerson Julio Ribeiro, 
também fez uso da palavra para anunciar algumas ações buscadas pela Prefeitura para beneficiar a comunidade em geral, tal 
como revitalização de algumas áreas do município, desenvolvimento de projeto de turismo, pavimentação asfáltica da 
estrada que liga Reserva do Iguaçu ao Município de Pinhão, dentre outros. 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. 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 que encerrou-se às vinte e duas horas. Eu, ________ Angelo Ricardo Tesseroli, 
Assessor de Promotoria, que digitei e subscrevo. 

 
GUILHERME DE BARROS PERINI 

Promotor de Justiça 


