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08ª Reunião Ordinária do Comitê de Gestão Estratégica – CGE 
Data: 22/08/2013 
 
Local: Sala de reuniões do Conselho Superior do MPPR – 09h00 
 

 
Presentes: 
 
Gilberto Giacoia (Procurador Geral de Justiça), Bruno Sérgio Galatti (Subprocurador-Geral de Justiça para 
Assuntos de Planejamento Institucional), Valmor Antônio Padilha (Representante do Colégio de Procuradores), 
Ivonei Sfoggia (Diretor-Secretário da Procuradoria Geral de Justiça), Geraldo da Rocha Santos 
(Subcorregedor-Geral de Justiça), Adolfo Vaz da Silva Junior (Representante do Conselho Superior do MP).  
Também esteve presente Luciana Linero, representando o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos 

Administrativos, José Deliberador Neto.  
 
Foi justificada a ausência de: Antonio Cesar Cioffi de Moura, comparecendo pela Ouvidoria, sua assessora 
Rita de Cássia Marin do Nascimento. Também justificou a ausência Marco Antonio Teixeira, sendo o CAOP da 
Saúde representado pela Dra. Ana Paula Martins Cesconetto Branco. 
 
Foi registrada a ausência de: Samia Saad Gallotti Bonavides (Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos 
Jurídicos e Coordenadora do CEAF), Francisco Zanicotti (Presidente da Associação Paranaense do Ministério 
Público) e Fábio Henrique dos Santos (Presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público do 
Estado do Paraná). 

 
Participantes dos CAOPs, Coordenadorias e Assessorias: Alberto Vellozo Machado (CAOP Habitação e Urbanismo), 
Saint-Clair Honorato dos Santos (CAOP Meio Ambiente), Ciro Expedito Scheraiber (CAOP Consumidor), Vani 
Antonio Bueno (CAOP Criminais, Júri e Execuções Penais), Terezinha de Jesus de Souza Signorini (CAOP Cíveis, 
Falimentares e de Liq. Ext., das Fundações e do Terceiro Setor), Leonir Batisti (GAECO), Armando Antonio 
Sobreiro Neto (Eleitorais), Willian Buchmann (CAOP Habitação e Urbanismo), Odoné Serrano Junior (CAOP 
Habitação e Urbanismo), Marcio Teixeira dos Santos (CAOP Criança, Adolescente e da Educação), Claudio Smirne 
Diniz (CAOP Patrimônio Público), Cristina Corso Ruaro (Assessoria PGJ), Rodrigo Cabral (Assessoria PGJ), Eduardo 
Augusto Salomão Cambi (Assessoria PGJ), Rosana Brites (SUBADM), Sônia Maria Latrônico Baena (CAOP 
Consumidor).  
 
Também participaram da reunião: Elaine Mara Vistuba Kawa (Diretora do Departamento de Planejamento e 
Gestão da SUBPLAN) e, como ouvintes, Sandra Mancino (Diretora do Departamento de Desenvolvimento 
Organizacional) e técnicos da SUBPLAN. 

 
 
ABERTURA 

 
 A abertura da reunião foi realizada pelo Procurador Geral de Justiça, Gilberto Giacoia que 

saudou os presentes dizendo que é muito bom recebê-los para mais uma reunião do 
CGE, que tem primado por um MPPR cada vez mais moderno, administrativamente 
competente e preocupado com a gestão. Destacou a importância que a população tem 
dado ao MP, em especial nos episódios de manifestações de rua contra a PEC 37, de se 
ter uma instituição voltada aos interesses sociais, com um compromisso maior com a 
sociedade, identificado com os anseios das ruas, capaz de fazer prevalecer o governo das 
leis sobre o governo dos homens. Seguiu afirmando sobre a importância da observação 
dos indicadores sociais, que com muito esforço têm sido levantados pelo trabalho da 
SUBPLAN, para a construção de uma sociedade livre, democrática e solidária. O MPPR é 
capaz de realizar trabalhos bastante significativos como a campanha contra a PEC 37, do 
Movimento Paraná sem Corrupção, entre outras. A resposta aos gritos das ruas começa 
aqui, com planejamento, com agentes políticos capazes de transformar a realidade 
social. 
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Exposição Técnica: 
 
Dr. Bruno destacou a presença do Dr. Giacoia na votação da PEC 37 e observou que esta 
reunião é ampliada com a presença dos coordenadores dos CAOPS e das Coordenadorias 
(Eleitoral e GAECO). Na última reunião do CGE foi solicitada a apresentação de indicadores 
sociais, razão pela qual houve atraso na realização desta reunião, pela necessidade de 
levantamento desses dados. O MPPR não é uma instituição que aceite impor estratégias de 
cima para baixo. Temos as estratégias: institucional (responsabilidade da administração 
superior), funcional (órgãos auxiliares) e operacional.  
 
Indicadores de impacto social e imagem – A proposta da SUBPLAN é de um modelo de 
planejamento que passa a trabalhar com quatro indicadores de impacto externo da atuação 
institucional, que medem a visão que a população tem do MPPR: grau de conhecimento, 
acesso à instituição, grau de satisfação com os serviços e imagem institucional.  A Pesquisa 
de Imagem realizada em janeiro de 2012 mostrou que, na média do Estado, 7% dos 
cidadãos conhecem bem o MP (a meta para 2014 é alcançar os 15%); em uma tabela de um 
a dez, o acesso ao MP recebe avaliação de 6,23 (meta de 7 para 2014); quanto à satisfação 
no atendimento, a nota é 6,37 (meta de 7); em relação à imagem, foi atribuída nota média 
de 6,62 (meta também de 7 para o próximo ano).  “Esses indicadores passarão a pautar a 
atividade de planejamento da instituição em longo prazo”, afirma o Subpropcurador-geral de 
Justiça, contando que a proposta é que, a partir de 2014, além da pesquisa tradicional, 
também sejam feitas análises de grupos específicos, como magistrados, advogados, policiais, 
professores, cientistas, representantes de instituições da sociedade civil organizada, entre 
outros. “A avaliação dessas pessoas e instituições será fundamental para o aperfeiçoamento 
do trabalho do MPPR, no sentido de corrigir eventuais falhas e poder cumprir da melhor 
forma a sua missão constitucional”. 
 
Na sequência, a diretora do DPG (Departamento de Planejamento e Gestão), Elaine Kawa, 
apresentou o banco de dados “Informações Municipais para Planejamento Institucional” que 
está sendo disponibilizado no site da SUBPLAN, para auxiliar promotores e procuradores de 
justiça a elaborar seus planos de ação anuais. Estão disponíveis indicadores sociais de todos 
os municípios do Estado, em cinco áreas: educação, saúde, assistência social, infraestrutura 
e segurança.  Em poucos cliques, o promotor pode verificar quais são os índices mais 
preocupantes dos municípios de sua comarca, inclusive analisando os dados em relação à 
média estadual, e articular ações e projetos que possam contribuir para o enfrentamento 
dessas situações.  “Esses dados servirão de base para o planejamento das ações das 
promotorias, que poderá ser validado em audiências públicas, consultando a população, para 
que realmente sejam priorizadas as ações de maior relevância, afirma Dr. Bruno Galatti.” 
 
Também foram apresentadas as datas para elaboração dos planos anuais, com a aprovação 
dos presentes: 

 até 18/10, o plano setorial de ação para 2014 deverá ser entregue pelos Centros 
de Apoio, órgãos e unidades administrativas; 

 até 29/11, os planos setoriais de ação das Procuradorias e Promotorias de Justiça. 
 até 28/12 será realizada a divulgação desses planos, pela SUBPLAN. 
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Deliberações e encaminhamentos finais: 
 

1. Nova reunião do CGE foi agendada para a manhã do dia 09 de outubro, quando o 
Comitê e os CAOPs tratarão do andamento dos projetos de natureza estratégica da 
instituição e definirão as diretrizes para 2014.  Atualmente, o MPPR tem 34 projetos 
estratégicos em desenvolvimento. 

 
 
 
ENCERRAMENTO 
 
 Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h20. 
 
 
Curitiba, 22 de agosto 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 
 
 
Valmor Antônio Padilha  
Representante do Colégio de Procuradores 
 
 
Geraldo da Rocha Santos 
Subcorregedor-Geral 
 
 
Ivonei Sfoggia 
Diretor-Secretário da PGJ 
 
 
Adolfo Vaz da Silva Junior  
Conselho Superior do MP 
 
Luciana Linero 
Representante da Subprocuradoria-Geral de Justiça 
Para Assuntos Administrativos 


