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MINISTÉRIO PÚBLICO                                                    

do Estado do Paraná 
 

PLANO SETORIAL DE AÇÃO 

PROCURADORIA/PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

 

SUBPLAN           

ANO: 
2014 

PROCURADORIA / PROMOTORIA DE JUSTIÇA: 
1ª, 2ª e 3ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

  

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 (%) *  X Resultados de Pesquisas de Opinião Pública X Percepção da realidade local 

Grau de Acesso (Escala 0 – 10) *   Audiências Públicas / Consultas Públicas  Dados PROMP 

Grau de Satisfação (Escala 0 – 10) *   Pesquisas Acadêmicas  (Outros) ___________________________________ 

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

 * Prejudicado em face da ausência de dados específicos com relação à Comarca de Cornélio Procópio. 

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

COMBATER A 

MACROCRIMINALIDADE 

REFERENTE AO TRÁFICO DE 

DROGAS E SEUS EFEITOS NA 

COMARCA DE CORNÉLIO 

PROCÓPIO 

Responsabilizar as orga-

nizações criminosas de 

maior ou menor 

dimensão que atuam na 

Comarca de Cornélio 

Procópio e que, 

rotineiramente, utili-

zam-se de adolescentes 

para o “pequeno 

tráfico”. Em atuação 

conjunta com as Promo-

torias da Infância e 

Juventude e da Saúde, 

implementar medidas 

destinadas ao atendi-

mento da população 

drogadita, incluindo 

crianças e adolescentes, 

em regime ambulatorial 

e de internamento. 

Contato com as demais 

autoridades, dada a 

impossibilidade de ação 

isolada das Promoto-

rias. 

Compartilhar informações processuais e extraprocessuais 

referentes aos crimes de tráfico de drogas em que se 

identifique a atuação de quadrilhas ou grupos ligados ao 

crime organizado ou organizações criminosas, os quais, 

embora tenham origem no município, aqui exercem 

influência, o que dependeria também de uma atuação em 

todo o Estado do Paraná; 

02 anos João Eduardo Fonseca 

Acompanhar e oferecer suporte, em conjunto com o 

Poder Judiciário, à captação e interceptação ambiental de 

sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos, cujo registro 

e análise são realizados pela Polícia Militar, mediante 

circunstanciada autorização judicial; 

02 anos João Eduardo Fonseca 

Utilizar do serviço de inteligência da Polícia Militar em 

tarefas de investigação, mediante circunstanciada 

autorização judicial. 

02 anos João Eduardo Fonseca 

Fomentar junto aos municípios integrantes desta Comarca 

a criação de “Centro de Atenção Psicossocial – Adulto e 

Criança/Adolestente”; 

02 anos Guilherme Martins 

Agostini e Ricardo 

Baldacin Salgado 

ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO: 

A ação proposta trará impacto em mais de um objetivo estratégico da instituição, a saber: a) Intensificação das ações integradas de combate à 

macrocriminalidade; b) Defesa dos direitos difusos e coletivos, do regime democrático e implementação de políticas constitucionais; c) Asseguração 

da proteção integral da criança e do adolescente; d) Aprimoramento das relações com os poderes constituídos, instituições e organizações sociais. 



  

 
  

 

  

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

   Buscar alternativas em parceria com o Poder Público 

(Poder Executivo, Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Saúde, 

Conselho Municipal de Assistência Social) e Organizações 

Sociais para oferecer ao usuário/consumidor do 

entorpecente o atendimento de recuperação, seja em 

tratamento ambulatorial ou mediante internação;  

02 anos Guilherme Martins 
Agostini e Ricardo 
Baldacin Salgado 

Solicitar intervenção do Poder Legislativo para 

criação de lei municipal, com vistas ao controle do 

horário de funcionamento de estabelecimentos de 

venda de bebidas alcoólicas, uma vez que nestes 

ambientes frequentemente são comercializadas as 

substâncias entorpecentes. Na mesma ocasião, será 

solicitado que seja previsto na lei a proibição dos 

postos de combustíveis comercializarem bebidas 

alcoólicas.  

01 ano João Eduardo Fonseca 

   

   

   

ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO: 

A ação proposta trata impacto em mais de um objetivo estratégico da instituição, a saber: a) Intensificação das ações integradas de combate à 

macrocriminalidade; b) Defesa dos direitos difusos e coletivos, do regime democrático e implementação de políticas constitucionais; c) Asseguração 

da proteção integral da criança e do adolescente; d) Aprimoramento das relações com os poderes constituídos, instituições e organizações sociais. 

     

Elaborado por: 
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