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Nome do Participante 
 
GUILHERME DE BARROS PERINI 
 
Cargo 
 
Promotor de Justiça 
 
Email Institucional 
 
gbperini@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
(43) 3662-1179 
(43) 9649-2010 
 
Endereço Profissional 
 
Fórum de Cerro Azul 
 
Cidade 
 
Cerro Azul - Paraná 
 
CEP 
 
83570-000 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
DESENVOLVENDO A CIDADANIA NO RIBEIRA  
 
 
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 
grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica 
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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 

Aprimorar os processos de comunicação interna 
 
 
Infraestrutura e tecnologia 
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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 
 
 
Aproximar o Ministério Público da comunidade local (igrejas, projetos sociais, 
CRAS, Conselho Tutelar, Conselhos Municipais e de Comunidade, Escolas Estaduais 
e Escolas Municipais) através de um projeto de interesse comum: A mobilização da 
própria comunidade para resolução de seus problemas, estimulando os deveres 
comunitários como exercício da cidadania. 
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Foi estimulada a criação de diversos Conselhos de Direitos e a realização das 
Conferências Municipais, com participação do MP e estímulo deste para 
constituição de uma participação democrática. O MP fez palestras nas escolas 
municipais e escolas estaduais apresentando o MP e estimulando os alunos a 
identificarem seus problemas e formas de resolvê-los. Foram feitas diversas 
reuniões com o Núcleo Regional de Educação, CRAS, CMDCA, Conselho da 
Comunidade, Diretores das Escolas, Pastoral da Criança, Agentes Comunitários de 
Saúde, Secretários Municipais, Prefeitos e Mídia Local. Paralelamente foram feitas 
ações civis públicas com temas demandados nas audiências públicas (priorizando o 
transporte escolar e creches), reforma da Delegacia com auxílio do Conselho da 
Comunidade, reforma nos espaços escolares com ajuda dos pais (construção de 
parques e áreas verdes), eleições diretas para Conselheiros Tutelares nos 
Municípios de Cerro Azul e Doutor Ulysses. Foram feitas duas audiências públicas 
pelo MP com ampla participação popular (mais de cem pessoas), dividindo-os em 
quatro grupos de trabalho (Rede de Proteção, Segurança Pública, Transparência e 
Direitos Sociais), a fim de estimular a busca de soluções por conta própria. O MP 
foi divulgando as ações na rádio comunitária, ao mesmo tempo em que esclarecia 
o seu papel, bem como dos Conselhos Municipais e do Conselho Tutelar, cuja 
"chamada" está até hoje nos Municípios. No mesmo período foi instalado, por 
estímulo do MP, no Município o Observatório Social e o Grupo de Escoteiros nas 
escolas estaduais e realizado o Projeto Tecendo Redes. O MP Social contribuiu com 
a divulgação de ações concretas que poderiam ser utilizadas como estratégias a 
melhores os baixos índices de IDH do Município. Atividade também bastante 
interessante foi a realização de um Curso de Pais, com quatro encontros que 
duraram a tarde toda, no Fórum, a fim de conscientizá-los sobre seus deveres e 
tirar dúvidas sobre questões atinentes à Rede de Proteção, ao Ministério Público, à 
Segurança Pública, violência e exploração sexual infantil, bem como trabalho 
infantil, contando com apoio da Patrulha Escolar e das diretoras dos colégios 
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estaduais. Foi criada uma Comissão de Aplicação de Medidas Socioeducativas em 
Meio Aberto com participação de diversos setores e realizadas audiências 
concentradas junto com a Rede de Proteção que acabaram por retirar todas as 
crianças acolhidas das Casas Lares entregando-as ao convívio de suas famílias 
naturais ou extensa.  
 
 
Resultados / Impacto Social 
 
 
Após serem esclarecidos sobre seus deveres com a comunidade em face da 
mobilização anterior, no dia 9 de agosto, organizou-se um "abraço coletivo" na 
Praça Central de Cerro Azul, para divulgar o início do Movimento, com participação 
de cerca de 1500 alunos. O dia ficou conhecido como KOLEJÃO CIDADÃO, podendo 
ser encontrado em diversos sites, tais como 
http://www.youtube.com/watch?v=ojnrN8YArj8. 
 
Durante o mês continuaram as atividades na escola divulgando o Movimento 
Paraná Sem Corrupção e Movimento Conte até 10, bem como ações das escolas 
municipais, pastoral da criança e agentes comunitários nas comunidades rurais, 
além de projetos desenvolvidos nos contra turnos das escolas,gerando no dia 31 
de agosto vasto material que foi exposto no Dia da Cidadania, com participação de 
Deputados Estaduais e da Secretaria de Educação do Estado, representada pelo 
NRE. A ação foi divulgada no site do MPPR com fotos dos eventos: 
http://www.mp.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=3753  
e 
http://www.mp.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=3886&tit=CERRO-
AZUL-Mes-com-acoes-voltadas-para-a-Cidadania-e-encerrado. 
 
 
Descrição dos Recursos Envolvidos 
 
 
Parcerias e recursos humanos: além dos recursos próprios do MP, contou com 
parcerias dos Conselhos, das igrejas, das escolas, das Secretarias e da 
comunidade em geral. 
 
Recursos financeiros: Cada projeto teve apoio de sua entidade específica, 
unindo os esforços. 
 
 
Descrição de Restrições 
 
 
Restrição e barreira foi o tempo, uma vez que se buscou ao mesmo tempo dar 
celeridade aos processos judiciais e aos inquéritos policiais, sem que o MP faltasse 
qualquer das audiências ou cursos obrigatórios oferecidos pelo CEAF aos 
promotores em fase de vitaliciamento.  
 
 


