
 
 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA sobre SEGURANÇA PÚBLICA 

 
 

Data: 16 e 17/05/2013. 

Horário: 9h às 12h e das 14h às 18h. 

Local: Auditório da OAB, (Rua Governador Parigot de Souza, 311, Londrina). 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

A COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ DA ARQUIDIOCESE DE 

LONDRINA, a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL e o MINISTÉRIO 

PÚBLICO,  

 

 Considerando que o índice de violência em Londrina é superior aos de 

grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo; que o Rio de Janeiro fechou 

o ano de 2012 com o índice de 17 mortes por 100 mil habitantes, São Paulo de 10,3 e 

Londrina de 22,2; que o índice de Londrina é maior do que o dobro do preconizado pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), o qual é de 10 mortes; que no ano de 2012, em 

Londrina, houve crescimento de 17% em relação ao índice de homicídios de 2011; que 

o aumento da quantidade de presos no Brasil, na ordem de 350% (Fonte ICPS) entre 

1992 e 2012, configura um dos mais altos índices de progressão de encarceramento do 

mundo; e que, assim, torna-se de alta relevância ampla discussão sobre Segurança 

Pública;  

 

CONVOCA 

 

Audiência Pública para os dias 16 e 17/05/2013, a fim de ouvir o 

pronunciamento de 50 (cinquenta) pessoas com reconhecida autoridade em matéria 

potencialmente pertinente à segurança pública, distribuídas em 10 (dez) blocos de cinco 

(5) pronunciamentos de 15 (quinze) minutos cada, conforme segue:  

 

 Dia 16 de maio:  

1. Família e Segurança Pública  

2. Educação, Cultura e Segurança Pública  

3. Criança e Adolescente e Segurança Pública  
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4. Mídia e Segurança Pública  

5. Política Econômica e Segurança Pública  

 

Dia 17 de maio:  

 

6. Política Urbana e Segurança Pública  

7. Crime Organizado e Segurança Pública  

8. Forças Públicas e Privadas e Segurança Pública  

9. Poder Judiciário e Segurança Pública  

10. Política Penitenciária e Segurança Pública  

 

A Audiência Pública será realizada em cada dia das 9h às 12h e das 14h às 18h, na sede 

da OAB, localizada na Rua Governador Parigot de Souza, 311, Jd. Caiçaras, Centro 

Cívico de Londrina.  

 

A pessoa interessada em participar da Audiência Pública como expositora poderá 

requerer sua inscrição pelo e-mail audienciapublica@sercomtel.com.br até o dia 30 de 

abril, especificando qual das matérias acima pretende abordar e, em no máximo 1000 

caracteres (com espaço), as razões pelas quais sua exposição se justifica.  

 

A relação das pessoas inscritas, selecionadas como expositores na Audiência Pública, 

será definida por comissão especialmente constituída pelas instituições organizadoras e 

estará, a partir do dia 1º de maio, disponível nos seguintes portais eletrônicos 

www.arquidiocesedelondrina.com.br, http://www.oablondrina.org.br e 

http://www.mp.pr.gov.br/.  

 

O requerimento de inscrição implica automaticamente concordância com a livre 

veiculação de todos os documentos referentes à Audiência Pública.  

Londrina, março de 2013. 


