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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  Outras Informações Estatísticas 

Grau de Conhecimento (%) 27,6%   Resultados de Pesquisas de Opinião Pública X Percepção da realidade local 

Grau de Acesso (Escala 0 – 10) 4,1   Audiências Públicas / Consultas Públicas X Dados PROMP 

Grau de Satisfação (Escala 0 – 10) 3,75   Pesquisas Acadêmicas  (Outros) ___________________________________ 
Grau de Imagem (Escala 0 – 10) 6,12  X Informações e Indicadores Municipais SUBPLAN  (Outros) ___________________________________ 
  

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Realização de reuniões periódicas com os órgãos 
participantes do projeto para o desenvolvimento 
de estratégias de médio e longo prazo e, em 
especial, para a definição e esclarecimento da 
atuação e responsabilidade de cada participante, 
com eventual elaboração de um TAC, se necessário. 

abril-
dezembro/2014 

Ana Claudia Luvizotto 
Bergo e  demais órgãos 
integrantes da rede de 
proteção à infância e 

juventude 

   
   
   

Diminuição dos índices de 
evasão escolas nos 
municípios de Santa Helena, 
Diamante d’Oeste e São José 
das Palmeiras. 

 
 
 

Implementação eficaz 
do projeto “FICA” do 
governo estadual.  

 
Relatórios e 
comunicados enviados 
pelos diretores das 
escolas da rede oficial 
de ensino, bem como 
aqueles enviados pelos 
demais integrantes da 
rede de proteção à 
infância e juventude.    

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO:  

Assegurar a proteção integral da criança e adolescente 

  
INICIATIVA 

(projetos/ação proposta) 
META 

(resultado esperado) 
INDICADOR 

(meio de verificação) 
ATIVIDADES 

(como fazer?) 
PRAZO 

(quando fazer?) 
RESPONSÁVEL 

(quem faz?) 
Aumento da eficácia dos 
processos criminais sujeitos à 
lei 11.340/06 (Maria da 
Penha) com a redução do 

Redução dos 
processos arquivados 
por retratação das 
vítimas e daqueles que 

Mensuração dos 
inquéritos policiais e 
processos criminais 
através do sistema 

Acompanhamento periódico das reuniões do 
Conselho da Mulher e desenvolvimento de 
atividades com os órgãos da Assistência Social para 
que prestem auxílio às vítimas de violência 

abril-
dezembro/2014 

Ana Claudia Luvizotto 
Bergo e órgãos da 
Assistência Social 



  

 

doméstica. 

   

   
   

índice de retratação ou 
desinteresse das vítimas no 
prosseguimento. 

resultam em 
absolvição por 
desinteresse destas 
em colaborar com a 
elucidação dos fatos. 

PROMP. 

   

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO:  

Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial. 

 
 

    
 

INICIATIVA 
(projetos/ação proposta) 

META 
(resultado esperado) 

INDICADOR 
(meio de verificação) 

ATIVIDADES 
(como fazer?) 

PRAZO 
(quando fazer?) 

RESPONSÁVEL 
(quem faz?) 

Expedição de ofício à Autoridade Policial para que, 
quando verificada a ocorrência de crime sexual na 
comarca, não seja realizada a oitiva da vítima na 
Delegacia, mas sim através de equipe 
interprofissional, em audiência específica a ser 
designada para tal fim pelo Juiz da comarca, de 
modo que a vítima seja ouvida uma única vez, 
evitando-se o fenômeno da “revitimização”. 

abril-
dezembro/2014 

Ana Claudia Luvizotto 
Bergo, Autoridade 

Judiciária, Autoridade 
Policial e órgãos da 
Assistência Social 

   
   
   

Implementação da técnica 
denominada “depoimento 
sem dano” para oitiva de 
vítimas de violência sexual 
na comarca de Santa Helena. 

 
 
 

Redução do número 
de oitivas de vítimas 
de violência sexual por 
profissionais não 
habilitados a tal fim.  

 
Comunicados da 
Autoridade Policial a 
respeito da ocorrência 
de crime sexual. 

   

ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO:. 

Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou grupos em situações de vulnerabilidade familiar, social e econômica 

Elaborado por: 
Ana Claudia Luvizotto Bergo 

Data: 
29 de abril de 2014 


