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Cidadania: Direitos e Deveres



Plano Geral de Ação 

ações quando

Planejamento das ações de 2013  em conjunto 
com as entidades apoiadoras: SEED e 
GRPCOM 

dez/12 - fev/13

Organização e realização do III Encontro 
Movimento Paraná sem Corrupção para 
mobilização e capacitação de membros, 
educadores e parceiros

fev – mar/13

Mobilização dos membros do MP-PR para 
adesão ao Movimento 

fev – mar/13

Desenvolvimento de atividades junto à
comunidade escolar e parceiros locais 

abr – nov/13



Plano Geral de Ação 

ações quando

Elaboração e confecção da cartilha “João 
Cidadão” em conjunto com o Ministério da 
Justiça e Conselho Nacional do Ministério 
Público 

mar - jul/13

Divulgação das boas práticas desenvolvidas 
pela comunidade escolar, membros do MPPR
e parceiros no site do Movimento 

mar – nov/13

Organização e realização do IV Encontro 
Movimento Paraná sem Corrupção para 
divulgação dos resultados de 2013, evento 
alusivo ao Dia Internacional de Combate à
Corrupção

nov - dez/13

Planejamento das ações para 2014 dez/13



Metas Estaduais 

Mobilização de 30% dos Promotores de Justiça do 
MP-PR para realizar ações do Movimento; 

Mobilização de 10% dos Procuradores de Justiça 
para realizar ações do Movimento;

Mobilização de no mínimo 1(uma) escola de 
ensino médio para desenvolvimento de ações do 
Movimento, em 50% dos municípios paranaenses; 



Metas Estaduais 

Realização de audiência pública para 
planejamento e mobilização da sociedade local 
para as ações do Movimento, em 50% dos 
municípios paranaenses;

Realização de no mínimo 1 (uma) ação com  
comunidade escolar, em 50% dos municípios 
paranaenses; 



Metas Estaduais 

Realização de no mínimo 1 (uma) ação com a 
comunidade local e segmentos parceiros do 
Movimento (religioso, esportes, produtivo etc), em 
50% dos municípios paranaenses; 

Realização de no mínimo 1 (uma) ação  de mídia, 
em 50% dos municípios paranaenses; 



Lembretes 

 Vigência  Ato Conjunto nº 003/2012-PGJ/CGMP

 Vigência da proposta  do CEAF para Promotores 
Substitutos ou Promotores de Justiça em estágio 
probatório


