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Nome do Participante 
 
CLEMEN SILVIA DE LARA PIRES BATISTA GOMES  
ANA PAULA FAGUNDES SCHUEDA  
 
Cargo 
 
Promotora de Justiça  
Assessora de Promotoria 
 
Email Institucional 
 
cspgomes@mp.pr.gov.br 
apfschueda@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
(41) 3282-3777 
 
Endereço Profissional 
 
Rua João Ângelo Cordeiro, s/nº - Centro 
 
Cidade 
 
São José dos Pinhais - Paraná 
 
CEP 
 
83.005-590 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
FOMENTANDO CONEXÃO DE REDE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO A 
CRIANÇA E ADOLESCENTE 
 
 
Alinhamento Estratégico 
 
A prática / ideia contribui com qual (quais) objetivo(s) estratégico(s) do MPPR: 
  

 Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 

  
 
Ordem jurídica e cidadania 
 

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

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

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

●  Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente 

Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis 

Defender o patrimônio público 
 
 
Eficiência e eficácia 
 

Ampliar resolução extrajudicial dos conflitos 
 

Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial 
 

Ampliar a regionalização da ação institucional 
 

Otimizar a intervenção processual 
 

Aprimorar estrutura organizacional, registros e a gestão de processos de 
trabalho 
 
 
Alianças externas 
 

Intensificar a interação com a sociedade 
 

Aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e organizações 
sociais 
 

Colaborar no processo normativo externo, em matérias de relevância 
institucional e social 
 
 
Capital humano 
 

Aperfeiçoar continuamente a qualificação de membros e servidores 

Aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos 
 
 
Ambiente organizacional 
 

Fortalecer a instituição por meio da interação entre Procuradores, Promotores e 
Servidores 
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Aprimorar os processos de comunicação interna 
 
 
Infraestrutura e tecnologia 
 

Assegurar adequados recursos de tecnologia da informação 

Assegurar estruturas físicas adequadas para os órgãos de execução e unidades 
administrativas 
 
 
Sustentabilidade financeira 
 

Gerir recursos financeiros de forma eficiente 

Aprimorar política de captação de recursos financeiros 
 
Objetivo da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Facilitar a integração de serviços efetivando a conexão em rede, a fim de 
movimentar os atores que atuam na execução direta das políticas públicas, 
definindo fluxos de encaminhamentos de demanda, para possibilitar o atendimento 
integral das crianças e dos adolescentes do município de São José dos Pinhais, PR.  
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Para a implantação do projeto “Fomentando conexão de Rede de Serviço de 
atendimento à Criança e ao Adolescente”, que tem como foco a atuação da 
Promotora de Justiça e sua equipe, junto aos técnicos da rede da proteção, cuja 
ação se mostra necessária, com o objetivo de refletir e construir de forma 
participativa atividades e projetos integrados com diversas políticas públicas, para 
superar os principais problemas identificados na ação cotidiana.  A metodologia do 
projeto prevê cinco fases sendo:  
1. Identificação da fragilidade da rede: Através da análise dos processos que 
tramitam perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude e dos relatórios 
encaminhados pelo Conselho Tutelar, técnicos da rede, além das solicitações 
formuladas diretamente pela população;  
2. Articulação e reunião com rede de serviços públicos: Sendo este momento 
de reflexão fundamental para possibilitar a integração entre os participantes e o 
amadurecimento das ideias e propostas do grupo;  
3. Definição do foco de atuação a partir destas reflexões: Havendo consenso 
os técnicos elaboram o projeto para intervenção e aprovação do Promotor de 
Justiça;  
4. Implantação do projeto: Neste momento é iniciado o encaminhamento pela 
Promotoria de Justiça da Infância e Juventude;  
5. Acompanhamento da execução do projeto: São realizados 
reuniões/encontros com técnicos para avaliação, que pode ser dois momentos.  

5.1. Interno: análise da evolução dos casos através dos relatórios técnicos 
juntados no processo.  
5.2. Externo: reuniões de reflexão com os demais atores da rede 
envolvidos.  



Concurso "III Prata da Casa"  
Edição 2013 

"Ação Inovadora" 
Cadastro da Prática ou Ideia 

 
 
Ação / Ideia Inovadora ‘13’ 
 

4

 
 
Resultados / Impacto Social 
 
 
•  Definição de fluxo de atendimento;  
•  Atendimento integral à criança e ao adolescente por todos os componentes da 
rede de proteção;  
•  Possibilidade de efetivar o trabalho em rede;  
• Provocar a efetivação das políticas públicas de atenção à criança e ao 
adolescente.  
 
 
Descrição dos Recursos Envolvidos 
 
 
1  Promotora de Justiça  
1  Assessor de Promotor de Justiça  
1  Assistente Social  
1  Motorista  
1  Veículo 
  
 
Descrição de Restrições 
 
 
•  Resistência eventual por parte dos técnicos e gestores que compõem a rede 
•  Dificuldade dos técnicos dos serviços de proteção de trabalhar em rede  
 
 


