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MINISTÉRIO PÚBLICO                                                   
do Estado do Paraná 
 

PLANO SETORIAL DE AÇÃO 
PROCURADORIA/PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

 
SUBPLAN          

ANO: 2015 PROCURADORIA / PROMOTORIA DE JUSTIÇA: Corbélia (Municípios: Corbélia, Braganey, Iguatu, Anahy)  
 

  

RECONHECIMENTO EXTERNO DO MPPR  SUBSÍDIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - Em atendimento ao art. 5º Resolução 997/2010 
(Assinalar com “X”) 

Indicadores Metas 2014   Encaminhamentos dos Grupos de Estudos Regionais X Outras Informações Estatísticas 
Grau de Conhecimento (%) 15%  X Resultados de Pesquisas de Opinião Pública X Percepção da realidade local 
Grau de Acesso (Escala 0 – 10) 7  X Audiências Públicas / Consultas Públicas X Dados PROMP 
Grau de Satisfação (Escala 0 – 10) 7  X Pesquisas Acadêmicas  (Outros) 

___________________________________ 
Grau de Imagem (Escala 0 – 10) 7  X Informações e Indicadores Municipais SUBPLAN  (Outros) 

___________________________________ 
 

A) Iniciativas a serem desenvolvidas na Comarca de Corbélia envolvendo todos os municípios (Corbélia, Braganey, Iguatu, Anahy) 
 

B)  
INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

realizar reuniões com gestores municipais e 
inspeções nos aparatos municipais de saúde; 

1 ano Prefeituras Municipais Pronto Atendimento de 
Saúde – Atendimento 24h  

Implementação e 
funcionamento do 
PAM 24h em Corbélia 
e organização de 
atendimento de 
plantão 24h nos 
demais Municípios da 
Comarca. 

1.reuniões com as 
Prefeituras, Secretarias 
de Saúde e 10ª 
Regional; 
2.requisições de 
informações dos 
responsáveis acerca da 
implementação e 
funcionamento 

Oficiar aos participantes para prestarem 
esclarecimentos 

 10ª Regional de Saúde 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Defender interesses individuais e homogêneos de pessoas ou grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica. Ampliar 
a resolução extrajudicial dos conflitos. 

 

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Execução dos TACs sobre as 
coletas de resíduos sólidos, 
os programas de reciclagens 
e compostagens, programas 
de educação ambiental e 

Executar os TAC (n. 
01/13 Anahy / n. 
02/13 Braganey / n. 
03/13 Cafelândia / 
04/13 Corbélia / 05/13 

Acompanhamento do 
cumprimento dos 
TAC’s por meio de 
solicitação de 
informações aos 

1.Oficiar aos participantes para prestarem 
esclarecimentos 
2.propor medidas administrativas e judicias para 
garantir 

1 ano Prefeituras Municipais 



  
coleta seletiva Iguatu) participantes. 
ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis. 

  

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

1.agendar reuniões com os responsáveis para a 
implementação dos Conselhos 

6 meses Prefeituras 
Municipais, 4ª Cia do 
6º Batalhão de Polícia 
Militar e Ministério 
Público 

Criação dos Conselhos 
Municipais de Segurança 
Pública 

A implementação e 
funcionamento do 
Conselho Municipal de 
Segurança Pública 

Verificação e 
requisições junto às 
Prefeituras e Cia da 
Polícia Militar 

2.estimular e apoiar os responsáveis na realização 
de reuniões com a sociedade em geral para 
discussão e criação dos conselhos municipais de 
segurança 

6 meses  

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Intensificar ações integradas de combate à macrocriminalidade e de controle da atividade policial. 

 
INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Criação de Lei Municipal que 
autoriza a castração de 
cachorros (machos), como 
forma de diminuir a 
quantidade de animais de 
rua. 

Criação da lei e 
realização do 
castramento como 
forma de diminuição 
da quantidade de 
animais de rua. 

Requisitar 
informações junto as 
Câmaras Municiais da 
criação das leis, e 
junto ao Município a 
sua aplicabilidade. 

1.Oficiar Câmaras Municipais para verificar a criação 
de leis e aos Municípios para que informem a forma 
de sua aplicabilidade. 

1 ano Câmaras Municipais 
de Vereadores e 
Prefeituras 
Municipais,  além das 
ONG onde existirem. 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis. 

 
B) Iniciativas a serem desenvolvidas na cidade de Anahy 

 
 INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Educação: 1. redução do 
abandono escolar; 2. 

Que no prazo de 
execução do Plano 

1.acompanhamento 
dos índices sociais dos 

1. realizar diagnóstico aprofundado da situação de 
evasão escolar e adolescentes sem atividades 

3 meses Município de Anahy e 
Núcleo Regional de 



  
extracurriculares, bem como adultos sem 
alfabetização, como indicado nas audiências 
públicas; 

Educação de Cascavel 
(Estadual) 

2. confirmada a demanda, estimular para que o 
Município, em conjunto com o Núcleo Regional de 
Educação (Estadual) implementem políticas e 
atividades voltadas especificamente para a 
população estudantil, em especial na área de 
evasão escolar, atividade extracurricular e 
educação de jovens e adultos; 

6 meses Prefeitura Municipal 
com o apoio dos 
Governos: Estadual e 
Federal 
Ministério Público 

3. realizar reuniões com gestores municipais e 
inspeções nos aparatos municipais de saúde; 

Quando 
necessário 

Ministério Público, 
Prefeituras e 
Secretarias 

Implantação de Políticas 
Municipais de Atividades 
extracurriculares; 3. Inclusão 
na rede de educação para 
educação de jovens e adultos 
(CEEBJA e EJA) 

Setorial, sejam 
implantadas políticas 
públicas e atividades 
extracurriculares. 

Municípios; 
2.requisições de 
informações dos 
Municípios 
3.fiscalizações e 
reuniões 

4. propor medidas administrativas e judiciais para 
garantir o exercício do direito e a dignidade da 
criança e do adolescentes e adultos; 

Quando 
necessário 

Promotoria de Justiça 
de Corbélia 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a implementação de políticas constitucionais.  

 
C) Iniciativas a serem desenvolvidas na cidade de Braganey 

 
 INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

1.reunião conjunta 2 anos Prefeitura Municipal e 
demais órgãos 
públicos 

Regularização fundiária do 
distrito de Longuinópolis 

Regularização 
fundiária do distrito de 
Longuinópolis 

Requisições de 
informações da 
Prefeitura, Moradores 
e demais órgão 
públicos 

2. propor medidas administrativas e judiciais para 
regularização do descrito 

Quando 
necessário 

Ministério Público 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a implementação de políticas constitucionais.   

 

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Agrotóxico: fiscalização e 
orientações sobre o uso. 

Sanar o problema de 1.acompanhamento 1. realizar diagnóstico aprofundado da utilização 
de agrotóxicos na região; 

3 meses Prefeitura Municipal 



  
2. confirmada a demanda, estimular para que o 
Município, em conjunto com os órgãos 
competentes (IAP, EMATER e outros), realize 
conscientização dos agricultores em relação a 
aplicação correta de agrotóxicos; 

1 ano  

3. realizar reuniões com gestores municipais e 
inspeções nos aparatos municipais de saúde e meio 
ambiente; 

Se necessário Ministério Público 

 aplicação irregular de 
agrotóxicos nas 
propriedades rurais 
evitando-se 
contaminações das 
pequenas 
propriedades rurais e 
hortas urbanas. 

dos índices sociais dos 
Municípios; 
2.requisições de 
informações dos 
Municípios 
3.fiscalizações e 
reuniões 

4. propor medidas administrativas e judiciais para 
garantir o exercício correto da aplicação de 
agrotóxicos; 

Se necessário Ministério Público 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis. 

 
D) Iniciativas a serem desenvolvidas na cidade de Corbélia 

 
 INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

1. realizar diagnóstico aprofundado da situação da 
desestrutura familiar no Município; 

3 meses Município de Corbélia 

2. confirmada a demanda, estimular para que o 
Município crie políticas publicas de conscientização 
e trabalho no âmbito familiar; 

2 anos Município de Corbélia 

3. realizar reuniões com gestores municipais e 
inspeções nos aparatos municipais envolvidos; 

Se necessário Ministério Público 

Plano Municipal de 
Atendimento às Famílias 

Conscientizar a 
população em geral, 
especialmente aos 
pais, as sua 
responsabilidades em 
relação aos filhos 

Palestras, expedição de 
ofícios aos órgãos 
participantes para 
obter informações. 

4. propor medidas administrativas e judiciais que 
se fizerem necessárias; 

Se necessário Ministério Público 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a implementação de políticas constitucionais.   

 

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

1. realizar diagnóstico aprofundado da utilização 
de agrotóxicos na região; 

3 meses Prefeitura Municipal Meio ambiente: 
1.fiscalização do uso de 
agrotóxicos; 2. Reparação 

Sanar o problema de 
aplicação irregular de 
agrotóxicos nas 

1.acompanhamento 
dos índices sociais dos 
Municípios; 2. confirmada a demanda, estimular para que o 1 ano Prefeitura Municipal 



  
Município, em conjunto com os órgãos 
competentes (IAP, EMATER e outros), realize 
conscientização dos agricultores em relação a 
aplicação correta de agrotóxicos; 
3. realizar reuniões com gestores municipais e 
inspeções nos aparatos municipais de saúde e meio 
ambiente; 

Se necessário Ministério Público 

dos danos causados  propriedades rurais 
evitando-se 
contaminações das 
pequenas 
propriedades rurais e 
hortas urbanas. 

2.requisições de 
informações dos 
Municípios 
3.fiscalizações e 
reuniões 

4. propor medidas administrativas e judiciais para 
garantir o exercício correto da aplicação de 
agrotóxicos; 

Se necessário Ministério Público 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis.  Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a implementação 
de políticas constitucionais.   

 

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

1. Oficiar órgão responsável para prestar 
informações/esclarecimentos. 

3 meses Município de Corbélia Disponibilização das vagas 
em creches 

Acompanhamento da 
disponibilização de 
número necessário de 
vagas em creches e 
pré-escolas 

Acompanhamento 
mediante requisição de 
informações 2.Realizar reuniões com responsáveis Se necessário Ministério Público 

Município de Corbélia 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a implementação de políticas constitucionais. 

 
E) Iniciativas a serem desenvolvidas na cidade de Iguatu 

 
 INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Oficiar órgão responsável para prestar 
informações/esclarecimentos. 

6 meses Município de Iguatu Adequação e estruturação 
do CEMEI 

Acompanhamento da 
adequação ou 
construção de novo 
CEMEI 

Acompanhamento 
mediante requisição de 
informações ou visita 
em loco 

Realizar reuniões com responsáveis Se necessário Ministério Público 
Município de Iguatu 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente. Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou grupos em 
situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica.  

 



  
INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

1. realizar diagnóstico aprofundado da situação de 
atendimento familiar a pacientes de tratamento 
mental; 

3 meses Município de Iguatu 

2. confirmada a demanda, estimular para que o 
Município providencie a implantação da política 
pública de atendimento; 

1 ano Município de Iguatu 

3. realizar reuniões com gestores municipais e 
inspeções nos aparatos municipais de saúde; 

Se necessário Ministério Público 
 

Atendimento de Saúde 
Mental após o internamento.  

Fazer política pública 
de acompanhamento 
das famílias de 
pacientes mentas 
principalmente após 
internamento 

Acompanhamento 
mediante requisição de 
informações 

4. propor medidas administrativas e judiciais para 
garantir o tratamento correto e efetivo do esgoto; 

Se necessário Ministério Público 
 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a implementação de políticas constitucionais.  Defender interesses 
individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica. 

 

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

1. realizar diagnóstico aprofundado da situação de 
tratamento de esgoto; 

3 meses SANEPAR 
Município de Iguatu 

2. confirmada a demanda, estimular para que o 
SANEPAR regularize a situação; 

1 ano SANEPAR 

3. realizar reuniões com gestores municipais e 
inspeções nos aparatos municipais de saúde e meio 
ambiente; 

Se necessário Ministério Público 

Implementação da rede de 
Esgoto 

Sanar o problema de 
falta, tratamento 
irregular ou 
insuficiente do esgoto. 

1.acompanhamento 
dos índices sociais dos 
Municípios; 
2.requisições de 
informações dos 
Municípios 
3.fiscalizações e 
reuniões 4. propor medidas administrativas e judiciais para 

garantir o tratamento correto e efetivo do esgoto; 
Se necessário Ministério Público 

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO: 

Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis.  Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a implementação 
de políticas constitucionais.   

 
Elaborado por: CLÁUDIA TONETTI BIAZUS (Promotora de Justiça), CARLOS ALBERTO DIAS TORRES (Promotor Substituto), CLAUDIA 
REGINA JUNG GEISS (Oficial de Promotoria), CAMILA RAMOS SCHAFER (Assessor de Promotor), PRISCILA DAIANA BATISTA SCHMIDT 
(Assessor de Promotor). 

Data: 18/12/2014. 
 

 



  
Orientações para preenchimento do formulário PLANO SETORIAL DE AÇÃO – PROCURADORIA/PROMOTORIA (Resolução 997/2010 PGJ, artigos 17,18 e 19): 
 

1. ANO – A ser preenchido com o ano exercício do Plano de Ação, podendo ser bianual; 

2. PROCURADORIA/PROMOTORIA DE JUSTIÇA – A ser preenchido com identificação da Procuradoria ou Promotoria de Justiça; 

3. RECONHECIMENTO EXTERNO DO MPPR – Após análise do reconhecimento externo da atuação do MPPR obtido na Pesquisa de Imagem 2012 e das metas 
projetadas para 2014, informar a contribuição dos órgãos de execução participantes deste Plano de Ação, ao alcance das metas instituídas; 

4. SUBSÍDIOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO (Em atendimento ao art. 5º Resolução 997/2010) – Assinalar com “X” as ações 
desenvolvidas e/ou encaminhamentos considerados para a elaboração do Plano Setorial de Ação conforme regulamentado na Resolução 997/2010 PGJ: 

“Art. 5º. Na elaboração e nos ajustes dos planos institucionais, deverão ser considerados encaminhamentos provenientes dos Grupos de Estudos Regionais, da 
sociedade civil, explicitados em audiências ou consultas públicas, informações estatísticas, resultados de pesquisas de opinião pública, pesquisas acadêmicas, 
bem como os dados coligidos no “Banco de Idéias”. 

 

5. INICIATIVA – A ser preenchido com nome do projeto ou ação proposta; 

6. META – A ser preenchido com a enunciação do resultado esperado. Para assegurar a clareza deve ser formulado da seguinte maneira: Verbo + Objeto + 
Quantidade + Prazo; 

7. INDICADOR – A ser preenchido com o indicador que será utilizado como meio de medição da iniciativa, possibilitando a avaliação dos resultados; 

8. ATIVIDADES – A ser preenchido com as atividades que devem ser realizadas para que a iniciativa seja atendida. Deve apresentar o “como fazer”; 

9. PRAZO – A ser preenchido com o prazo previsto da execução da atividade; 

10. RESPONSÁVEL – A ser preenchido com o nome do responsável pela atividade; 

11. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO – Descrever o objetivo estratégico ao qual a iniciativa contribuirá diretamente para o alcance (conforme Mapa Estratégico 
MPPR); 

 
 
 


