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10ª Reunião Ordinária do Comitê de Gestão Estratégica – CGE 
Data: 04/12/2013 
 
Local: Sala de Reuniões do Conselho Superior do MPPR 
 

 
Presentes: 
 
Gilberto Giacoia (Procurador Geral de Justiça), Bruno Sérgio Galatti (Subprocurador-Geral de Justiça para 
Assuntos de Planejamento Institucional), Samia Saad Gallotti Bonavides (Subprocuradora-Geral de Justiça 
para Assuntos Jurídicos e Coordenadora do CEAF), Ivonei Sfoggia (Diretor-Secretário da Procuradoria Geral de 
Justiça), Valmor Antônio Padilha (Representante do Colégio de Procuradores, Moacir Gonçalves Nogueira 
Neto (Corregedor-Geral de Justiça), Antonio Cesar Cioffi de Moura (Ouvidor-Geral), Francisco Zanicotti 

(Presidente da Associação Paranaense do MP), Fábio Henrique dos Santos (Presidente da Associação dos 
Servidores do MP).  Também esteve presente Luciana Linero, representando o Subprocurador-Geral de Justiça 
para Assuntos Administrativos, José Deliberador Neto e Sonia Maria de Oliveira Hartmann representando 
Jacqueline Batisti (Conselho Superior do MP). 
 
Participantes dos CAOPs e Assessorias: Rosana Beraldi Bevervanço (CAOP Idoso e PPD), Vani Antonio 
Bueno (CAOP Criminais, Júri e Execuções Penais), Melissa Rodrigues (CAOP Meio Ambiente), Ciro Expedito 
Scheraiber (CAOP Consumidor), Maria Espéria Costa Moura (CAOP Execução Penal), Eduardo Salomão 
Cambi (SUBJUR) e Paulo Sérgio M. de Lima (CAOP Criminais, Júri e Execuções Penais). 
 
Também participaram da reunião: Elaine Mara Vistuba Kawa (Diretora do Departamento de Planejamento e 
Gestão da SUBPLAN) e, como ouvintes, a equipe da SUBPLAN. 

 
 
ABERTURA 

 
 O Procurador-Geral de Justiça abriu a reunião tecendo comentários elogiosos e históricos 

a cada componente da mesa e enalteceu o ânimo e entusiasmo da equipe da SUBPLAN.  
 Na sequência, o Dr. Bruno deu as boas vindas aos participantes e agradeceu ao Dr. 

Moacir, que está encerrando suas atividades junto à Corregedoria Geral do MP, pelo bom 
relacionamento com a SUBPLAN, nos últimos quatro anos.  Informou a quantidade de 
planos regionais e setoriais para 2014 já apresentados em atendimento à Portaria 001/13 
SUBPLAN: 18 (dezoito) de unidades administrativas, 124 (cento e vinte e quatro) de 
Promotorias de Justiça e 3 (três) de Procuradorias de Justiça, representando 
respectivamente 70%, 27% e 30% do total.  Em 16 de dezembro próximo está 
agendada reunião para apresentação e aprovação dos planos pela alta administração.  

 
1. Projetos replanejados: 
 
Direitos do Idoso – Modalidades de Acolhimento Institucional e Familiar do Idoso, 
Implantação e Fiscalização - Dra. Rosana apresentou o novo plano de ação do projeto e 
informou que mais de 150 municípios já responderam o questionário “Avaliação dos Serviços 
de Atenção ao Idoso nos Municípios do Estado do Paraná”, enviado em 08/nov/13. 
Deliberação: replanejamento do plano de ação aprovado. 
 
Acessibilidade e Inclusão Social das Pessoas Portadoras de Deficiência - Dra. 
Rosana citou uma boa notícia: os projetos da área têm sido alvo de muita atenção por 
instituições afins.  Foi apresentado o novo plano de ação do projeto. 
Deliberação: replanejamento do plano de ação aprovado. 
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Revitalização das Promotorias Ambientais por Bacias Hidrográficas - Dr. Bruno 
comentou que há um esforço institucional para que o projeto tenha um bom 
desenvolvimento.  Para isso, foi designada a Dra. Melissa Rodrigues, promotora de Justiça 
que atua no CAOP do Meio Ambiente, como gerente do projeto, que passou a apresentar 
novo plano de ação para o projeto. A promotora apresentou as dificuldades atuais, um 
histórico do assunto no MP e o exemplo de projeto similar no MP de Minas Gerais, o qual 
está apresentando bons resultados. Entre as etapas do novo plano de ação apresentado, 
está prevista a implantação, na forma de projeto piloto, inicialmente em duas bacias. Como 
requisito para este projeto piloto, será necessário a designação de promotor substituto para 
atuar em apoio ao Promotor de Justiça que terá a função de coordenador. A escolha do 
coordenador se dará entre os promotores de justiça que atuam na área do meio ambiente 
das promotorias que integram a bacia hidrográfica. A proposta para escolha das bacias para 
a etapa do projeto piloto dar-se-ia através de eleição entre os coordenadores, tendo por 
base o plano de ação apresentado. Dr. Cioffi ponderou sobre a forma de designação dos 
promotores para a coordenação, e sugeriu que seja feita eleição democrática para escolha 
dos promotores. Dr. Zanicotti parabenizou a organização do novo plano de ação do projeto. 
Deliberação: novo plano de ação do projeto aprovado. Também aprovada a criação de dois 
cargos de promotor substituto para atender as necessidades do projeto. Registra-se que o 
Dr. Cioffi aprovou parcialmente a proposta apresentada para o processo de escolha do 
promotor coordenador da bacia hidrográfica. 
 
 
Parâmetros Organizacionais para Centro de Apoio Operacional – na reunião anterior 
do CGE foi deliberado pelo adiamento do projeto, considerando-se que o mesmo estava 
paralisado por falta de equipe técnica para seu desenvolvimento. No entanto, com a 
admissão de dois novos servidores no Departamento de Desenvolvimento Organizacional – 
DDO/ SUBPLAN, foi possível o replanejamento do projeto  para o início de 2014. 
Deliberação: replanejamento aprovado. 
 
 
2. Projetos que não apresentaram propostas de replanejamento: 
 
Interação com o Poder Legislativo – Dr. Bruno informou da não apresentação do 
replanejamento do projeto em vista de priorização de outras atividades sob responsabilidade 
da SUBPLAN. Dr. Ciro salientou o estreito relacionamento com a comissão que trata dos 
direitos do consumidor por parte do CAOP do Consumidor. Dr. Bruno sugeriu que a ALE seja 
agregada à Rede de Controle da Gestão Pública.   
Deliberação: apresentação do replanejamento do projeto na próxima reunião do CGE. O O 
replanejamento deverá ser elaborado com a colaboração do Dr. Zanicotti, da Jaqueline Conte 
e Dr. Ciro. 
 
Sistema de Custos e Excelência na Gestão Administrativa do MP –- Dra. Luciana 
Linero informou que não foi possível a apresentação do  replanejamento dos  projetos em 
vista do acúmulo de trabalho administrativo comum ao final de ano nas áreas 
administrativas. 
Deliberação: apresentação do replanejamento do projeto na próxima reunião do CGE 
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Segurança Alimentar – Inspeção e Vigilância Sanitárias dos Produtos de Origem 
Animal – apresentado pelo coordenador do CAOP do Consumidor, Dr. Ciro, termo de 
abertura do projeto. 
Deliberação: projeto aprovado, na condição de estratégico. 
 
Processo Eletrônico MPPR – primeira etapa do processo criminal integrado ao PROJUDI.  
Na próxima semana será implantado em Pinhais?  Deverá ser construído o sistema em seis 
meses. O prazo foi questionado, mas ressalvado que terá que ser cumprido.  Está previsto 
pelo DTI plataforma própria do MP e apenas exportar para o PROJUDI. 
Deliberação: projeto aprovado. 
 

3. Revisão de Indicadores:  
 
Informado pelo Dr. Bruno que apenas foi realizada até o momento a revisão dos indicadores 
das seguintes áreas: GAECO, CAOP dos Direitos Humanos (as 3 áreas), CAOP da Habitação e 
Urbanismo, CAOP da Criança, Adolescente e da Educação e CAOP de Execução Penal. Para 
as demais as atividades de revisão deverão ocorrer no período de janeiro a fevereiro de 
2014. 
 
 
 
Considerações gerais registradas durante a reunião: 
 

1. Dra. Maria Espéria propôs projeto estratégico “A visão do MP paranaense sobre o 
sistema prisional estadual”, com a colaboração da Corregedoria, por meio do PRO-
MP. 
- Pesquisa e Diagnóstico Estatístico; 
- Publicação do material; 
- Criação de Módulo no PRO-MP (dados coletados pelo CAOP e tratados pela 
SUBPLAN. 
Dr. Moacir diz que a proposta vem ao encontro das necessidades da Corregedoria. 
Dr. Cambi sugere que cada Comarca registre no Painel Municipal (SUBADM) o 
número de presos. 

2. Dr. Eduardo Cambi relatou sobre o 1º Encontro Nacional do MP & Movimentos 
Sociais, quando foi lançado pelo CNMP o portfólio de 14 (quatorze) projetos que visa 
fortalecer a unidade nacional do MP na defesa dos Direitos Fundamentais. Salienta 
ser oportuno o MPPR conhecer as propostas dos projetos nacionais, tanto para 
contribuir quanto para alinhar nossos próprios projetos. 

3. Dr. Bruno informou que amanhã (05/12) será assinada a resolução que cria o CAEX – 
Centro de Apoio à Execução, que é uma estrutura de apoio aos órgãos de execução 
nas áreas de Auditoria e Serviço Social. Também será assinado o ato que institui a 
Assessoria de Segurança Institucional, junto à Procuradoria-Geral de Justiça.   

 
Deliberações e encaminhamentos finais:  
 
1. A próxima reunião do Comitê foi agendada para 19/02/2014, às 09h00, na sala de 
reuniões do Conselho do MP. 
 
Encerramento: 
 Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada às 11h45. 
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Curitiba, 04 de dezembro de 2013. 
 
 
Gilberto Giacoia 
Procurador-Geral de Justiça 
Presidente do Comitê 
 
 
Bruno Sérgio Galatti 
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional 
Coordenador Técnico e Administrativo do Comitê 
 
 
Samia Saad Gallotti Bonavides 
Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos 
Coordenadora do CEAF 
 
 
Ivonei Sfoggia 
Diretor-Secretário 
 
 
Valmor Antônio Padilha  
Representante do Colégio de Procuradores 
 
 
Moacir Gonçalves Nogueira Neto 
Corregedor-Geral 
 
 
Antonio Cesar Cioffi de Moura 
Ouvidor-Geral 
 
 
Sonia Maria de Oliveira Hartmann 
Conselho Superior do MP 
 
 
Francisco Zanicotti 
Associação Paranaense do Ministério Público do Paraná 
 
 
Fábio Henrique dos Santos  
Associação dos Servidores do Ministério Público do Paraná 
 
 
Luciana Linero 
Representando o Subprocurador-Geral de Justiça para 
Assuntos Administrativos 


