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Promotoria Curitiba - Promotoria das Comunidades

Procedimento PRO-MP (PA 
instaurado para registro e 
acompanhamento do Plano 
Setorial de Ação)

0046.16.034619-6

Membro responsável JOAO ZAIONS JUNIOR

Informe o tipo da iniciativa 
que será cadastrada:

Iniciativa Própria

Iniciativa Promover elaboração dos Programas PCMSO e PPRA junto às Prefeituras 
Municipais que se encontram irregulares, no escopo do projeto 
"Trabalhando com Segurança".

Objetivo
Monitoramento dos Programas visando à proteção da saúde dos servidores
públicos municipais no que se refere ao meio ambiente de trabalho.

Área de Atuação APOIO COMUNITÁRIO

Palavra Chave SAÚDE DO TRABALHADOR - AMBIENTE DE TRABALHO

Meta
Identificar Prefeituras irregulares na implantação dos referidos Programas 
e proceder à notificação.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.16.010725-9

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 

 



Regional de Ação)

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Integrar Comitê Estadual de Investigação de Óbitos e Amputações 
Relacionados ao Trabalho (CEIOART).

Objetivo
Incidir na redução de óbitos decorrentes de acidentes do trabalho, no 
município de Curitiba.

Área de Atuação APOIO COMUNITÁRIO

Palavra Chave SAÚDE DO TRABALHADOR - AMBIENTE DE TRABALHO

Meta
Promoção de ações / diligências que tenham incidência na redução de 
óbitos decorrentes de acidentes do trabalho.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.16.010487-6

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa

DNA - Monitoramento dos Termos de Cooperação Técnica (Termo de 
Cooperação Técnica nº 01/2009, que define prestação de serviço 
laboratorial para realização de Exame de DNA, em casos de investigação 
de paternidade / maternidade, firmado entre a Secretaria de Estado da 
Criança e Juventude, o CEDCA, a SETI, TJPR, MPPR e Universidades 
Estaduais, e Termo de Cooperação Técnica em elaboração com a UEL), 
para prestação de serviços laboratoriais.

Objetivo
Promover acesso aos exames de DNA, a famílias hipossuficientes em caso
de maternidade / paternidade não reconhecida, no âmbito do Estado do 
Paraná.

Área de Atuação INFANCIA E JUVENTUDE

Palavra Chave DNA

Meta
Utilização dos recursos para famílias identificadas como hipossuficientes 
e que demandem realização de exame de averiguação de paternidade, no 
Estado do Paraná.



Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.15.047175-6

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
DNA – Levantamento de crianças e adolescentes com deficiência, sem a 
paternidade reconhecida, com insuficiência de recursos.

Objetivo
Promover acesso ao exame de DNA a crianças e adolescentes com 
deficiência, que por insuficiência de recursos não obtiveram 
reconhecimento da paternidade, no âmbito do Estado do Paraná.

Área de Atuação PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Meta
Identificação e encaminhamento de famílias com possibilidade de 
agendamento imediato de exame para averiguação de paternidade.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.15.021534-4

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa

Plano de conciliação: atendimento descentralizado nos bairros do 
município de Curitiba, bem como atuar junto ao Programa Justiça no 
Bairro (TJPR) no qual a Promotoria das Comunidades possuir atribuição 
de atuação.

Objetivo

Reduzir a judicialização dos conflitos, proporcionando acesso à justiça e a 
direitos humanos fundamentais garantidos na CF, através dos 
atendimentos descentralizados à população e da atuação judicial no 
Programa Justiça no Bairro.



Área de Atuação APOIO COMUNITÁRIO

Palavra Chave ATENDIMENTO

Meta
Ampliar o número de acordos extrajudiciais realizados por intervenção da 
Promotoria de Justiça das Comunidades (3603 acordos em 2015).

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.16.011821-5

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Audiências públicas: atuação prioritária em bairros mais vulneráveis do 
município de Curitiba, no que se refere ao atendimento com serviços e 
políticas públicas.

Objetivo

Fortalecer a atuação da Promotoria de Justiça das Comunidades nos 
bairros do município de Curitiba com maior precariedade de atendimento 
com serviços públicos, a partir das demandas captadas em Audiências 
Públicas e dos índices de desenvolvimento humano municipal.

Área de Atuação APOIO COMUNITÁRIO

Palavra Chave ATENDIMENTO / POLÍTICAS PÚBLICAS

Meta Monitorar o número de participantes, entidades e órgãos envolvidos.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.16.032604-0

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias



Iniciativa
Identificar áreas de atuação mais demandadas pelo Ministério Público nas 
audiências públicas em 2016, com registro em números e gráficos.

Objetivo
Utilizar as demandas captadas em audiências públicas como norteadoras 
da atuação ministerial bem como identificar estratégias internas para 
maior resolutividade da atuação extrajudicial.

Área de Atuação APOIO COMUNITÁRIO

Palavra Chave POLÍTICAS PÚBLICAS

Meta Propor encaminhamentos junto às áreas especializadas do MPPR.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.16.036520-4

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Identificar bairros ou Regiões do Município de Curitiba com menor 
IDHM.

Objetivo
Possibilitar que nos bairros ou regiões com menor IDHM possa haver 
prioridade de atuação da Promotoria, bem como avaliar nessas regiões o 
investimento de recursos do poder público em termos orçamentários. 

Área de Atuação APOIO COMUNITÁRIO

Palavra Chave POLÍTICAS PÚBLICAS

Meta
Elaboração de documento de subsídio à atuação das Promotorias de 
Justiça.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.16.036554-3

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 

 



Regional de Ação)

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa

Levar os resultados das pesquisas de temas das audiências públicas aos 
representantes constituídos das comunidades (Conselhos, por exemplo), 
como forma de devolutiva e validação dos dados colhidos em audiências 
públicas.

Objetivo
Buscar demandas da população e de lideres comunitários da real 
necessidade dos recursos públicos de qualidade para a população.

Área de Atuação APOIO COMUNITÁRIO

Palavra Chave POLÍTICAS PÚBLICAS

Meta
Enviar a pesquisa a representantes de Conselhos envolvidos com as 
comunidades e com o fomento de políticas públicas.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.16.036605-3

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Identificar locais de maior incidência de acidentes de trânsito com mortes 
em Curitiba.

Objetivo
Buscar informações, bem como a redução de óbitos decorrentes de 
acidentes de trânsito com mortes em Curitiba.

Área de Atuação HABITAÇÃO E URBANISMO

Palavra Chave SISTEMA VIÁRIO

Meta
Levantamento de informações sobre os locais com maior ocorrência de 
acidentes de trânsito; Proposta de ações / diligências que tenham 
incidência na redução de óbitos decorrentes de acidentes de trânsito.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 

0046.16.036596-4



execução da iniciativa)

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias
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Promotoria Curitiba - Promotoria das Comunidades

Procedimento PRO-MP (PA 
instaurado para registro e 
acompanhamento do Plano Setorial 
de Ação)

0046.16.034619-6

Membro responsável JOAO ZAIONS JUNIOR

Informe o tipo da iniciativa que será
cadastrada:

Iniciativa Própria

Iniciativa Disponibilizar material de apoio elaborado a partir das consultas 
realizadas ao CAOPJDH – Área Comunidades, bem como 
promover um Encontro Estadual de Promotores de Justiça com foco
no atendimento de qualidade à população.

Objetivo

Aprimorar a atuação das Promotorias de Justiça na área de 
comunidades, bem como aprofundar o mecanismo de Audiências 
Públicas, por meio do compartilhamento de experiências (sobre 
audiências públicas e efetiva participação na comunidade).

Área de Atuação PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Palavra Chave EFICIÊNCIA E EFICÁCIA / PAPEL DO MP

Meta
Estabelecimento de contatos com Promotorias; Elaboração de 
material de apoio; Realização de Encontro Estadual para 
compartilhar experiências sobre o atendimento à população.

Procedimento PRO-MP (Informe o 
número do procedimento instaurado
para acompanhamento ou execução 
da iniciativa)

0046.16.036624-4



Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do procedimento
instaurado para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Acompanhamento da participação dos membros em eventos 
externos como representantes institucionais.

Objetivo
Contribuir com a elevação do grau de conhecimento, por parte dos 
órgãos Federais, Estaduais e Municipal, e principalmente da 
população, acerca do MPPR e suas funções.

Área de Atuação ATIVIDADE NÃO PROCEDIMENTAL

Palavra Chave

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM EVENTO / 
REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM PALESTRA COMO 
PALESTRANTE/DEBATEDOR / REUNIÕES 
INTERINSTITUCIONAIS

Meta
Elevar os indicadores da pesquisa de Imagem Institucional na 
região de Curitiba.

Procedimento PRO-MP (Informe o 
número do procedimento instaurado
para acompanhamento ou execução 
da iniciativa)

0046.16.036658-2

Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do procedimento
instaurado para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
que se correlacionem à atuação da Área Comunidades.

Objetivo

Potencializar os resultados das ações realizadas pela Área 
Comunidades, através da interação com ações correlatas da rede 
local e estadual ODS / Nós Podemos Paraná, bem como firmar 
termo de adesão.

Área de Atuação ATIVIDADE NÃO PROCEDIMENTAL

Palavra Chave
REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM PARTICIPAÇÃO EM 
ÓRGÃO COLEGIADO



Meta Assinatura do Termo de Adesão ao Movimento.

Procedimento PRO-MP (Informe o 
número do procedimento instaurado
para acompanhamento ou execução 
da iniciativa)

0046.16.036683-0

Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do procedimento
instaurado para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa Cartilha de cidadania da Promotoria de Justiça das Comunidades.

Objetivo
Promover o acesso à justiça através da publicização de informações 
de interesse da população.

Área de Atuação APOIO COMUNITÁRIO

Meta Cartilha elaborada em 2017.

Procedimento PRO-MP (Informe o 
número do procedimento instaurado
para acompanhamento ou execução 
da iniciativa)

0046.15.066645-4

Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do procedimento
instaurado para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Coleta de dados relacionados ao IDH das Regiões do Estado onde 
encontram-se o sistema de Cooperativas constituído.

Objetivo
Buscar identificar o IDH de regiões do Estado onde há sistema de 
cooperativismo agrícola.

Área de Atuação ATIVIDADE NÃO PROCEDIMENTAL

Palavra Chave LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS

Meta Produção de registro das pesquisas.

Procedimento PRO-MP (Informe o 
número do procedimento instaurado
para acompanhamento ou execução 

0046.16.036729-1



da iniciativa)

Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do procedimento
instaurado para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Levantamento dos números de suicídios envolvendo agricultores / 
trabalhadores rurais.

Objetivo
Sistematizar dados para acompanhamento de políticas públicas 
correlatas.

Área de Atuação ATIVIDADE NÃO PROCEDIMENTAL

Palavra Chave LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS

Meta Produção de registro das pesquisas.

Procedimento PRO-MP (Informe o 
número do procedimento instaurado
para acompanhamento ou execução 
da iniciativa)

0046.16.036721-8

Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do procedimento
instaurado para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Não. Finalizar e imprimir este questionário.
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Promotoria Curitiba - Promotoria das Comunidades

Procedimento PRO-MP (PA 
instaurado para registro e 
acompanhamento do Plano 
Setorial de Ação)

0046.16.034619-6

Membro responsável REGIS ROGERIO VICENTE SARTORI

Informe o tipo da iniciativa 
que será cadastrada:

Iniciativa Própria

Iniciativa
Promover elaboração dos Programas PCMSO e PPRA junto às Prefeituras
Municipais que se encontram irregulares, no escopo do projeto 
“Trabalhando com segurança”.

Objetivo
Monitoramento dos Programas visando à proteção da saúde dos servidores
públicos municipais no que se refere ao meio ambiente de trabalho.

Área de Atuação APOIO COMUNITÁRIO

Palavra Chave SAÚDE DO TRABALHADOR – AMBIENTE DE TRABALHO

Meta Identificar Prefeituras irregulares na implantação e proceder à notificação.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.16.010725-9

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 

 



Regional de Ação)

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Integrar Comitê Estadual de Investigação de Óbitos e Amputações 
Relacionados ao Trabalho (CEIOART).

Objetivo
Incidir na redução de óbitos decorrentes de acidentes do trabalho, no 
município de Curitiba.

Área de Atuação APOIO COMUNITÁRIO

Palavra Chave SAÚDE DO TRABALHADOR – AMBIENTE DE TRABALHO

Meta
Promoção de ações / diligências que tenham incidência na redução de 
óbitos decorrentes de acidentes do trabalho.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.16.010487-6

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa

DNA – Monitoramento dos Termos de Cooperação Técnica (Termo de 
Cooperação Técnica nº 01/2009, que define prestação de serviço 
laboratorial para realização de Exame de DNA, em casos de investigação 
de paternidade / maternidade, firmado entre a Secretaria de Estado da 
Criança e Juventude, o CEDCA, a SETI, TJPR, MPPR e Universidades 
Estaduais, e Termo de Cooperação Técnica em elaboração com UEL) para
prestação de serviços laboratoriais.

Objetivo
Promover acesso aos exames de DNA a famílias hipossuficientes em caso 
de maternidade / paternidade não reconhecida, no âmbito do Estado do 
Paraná. 

Área de Atuação INFANCIA E JUVENTUDE

Palavra Chave DNA

Meta
Utilização dos recursos para famílias identificadas como hipossuficientes 
e que demandem realização de exame de averiguação de paternidade, no 
Estado do Paraná.



Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.15.047175-6

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
DNA – Levantamento de crianças e adolescentes com deficiência, sem a 
paternidade reconhecida, com insuficiência de recursos.

Objetivo
Promover acesso ao exame de DNA a crianças e adolescentes com 
deficiência, que por insuficiência de recursos não obtiveram 
reconhecimento da paternidade, no âmbito do Estado do Paraná.

Área de Atuação PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Meta
Identificação e encaminhamento de famílias com possibilidade de 
agendamento imediato de exame para averiguação de paternidade.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.15.021534-4

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa

Plano de conciliação: atendimento descentralizado nos bairros do 
município de Curitiba, bem como atuar junto ao Programa Justiça no 
Bairro (TJPR) no qual a Promotoria das Comunidades possuir atribuição 
de atuação.

Objetivo

Reduzir a judicialização dos conflitos, proporcionando acesso à justiça e a
direitos humanos fundamentais garantidos na CF, através dos 
atendimentos descentralizados à população e da atuação judicial no 
Programa Justiça no Bairro.

Área de Atuação APOIO COMUNITÁRIO



Palavra Chave ATENDIMENTO

Meta
Ampliar o número de acordos extrajudiciais realizados por intervenção da 
Promotoria de Justiça das Comunidades (3603 acordos em 2015).

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.16.011821-5

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Audiências públicas: atuação prioritária em bairros mais vulneráveis do 
município de Curitiba, no que se refere ao atendimento com serviços e 
políticas públicas.

Objetivo

Fortalecer a atuação da Promotoria de Justiça das Comunidades nos 
bairros do município de Curitiba com maior precariedade de atendimento 
com serviços públicos, a partir das demandas captadas em Audiências 
Públicas e dos índices de desenvolvimento humano municipal.

Área de Atuação APOIO COMUNITÁRIO

Palavra Chave ATENDIMENTO / POLÍTICAS PÚBLICAS

Meta Monitorar o número de participantes, entidades e órgãos envolvidos.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.16.032604-0

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa Identificar áreas de atuação mais demandadas pelo Ministério Público nas 



audiências públicas em 2016, com registro em números e gráficos.

Objetivo
Utilizar as demandas captadas em audiências públicas como norteadoras 
da atuação ministerial bem como identificar estratégias internas para 
maior resolutividade da atuação extrajudicial.

Área de Atuação APOIO COMUNITÁRIO

Palavra Chave POLÍTICAS PÚBLICAS

Meta Propor encaminhamentos junto às áreas especializadas do MPPR.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.16.036520-4

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Identificar bairros ou Regiões do Município de Curitiba com menor 
IDHM.

Objetivo
Possibilitar que nos bairros ou regiões com menor IDHM possa haver 
prioridade de atuação da Promotoria, bem como avaliar nessas regiões o 
investimento de recursos do poder público em termos orçamentários.

Área de Atuação APOIO COMUNITÁRIO

Palavra Chave POLÍTICAS PÚBLICAS

Meta
Elaboração de documento de subsídio à atuação das Promotorias de 
Justiça.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.16.036554-3

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 



Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa

Levar os resultados das pesquisas de temas das audiências públicas aos 
representantes constituídos das comunidades (Conselhos, por exemplo), 
como forma de devolutiva e validação dos dados colhidos em audiências 
públicas.

Objetivo
Buscar demandas da população e de lideres comunitários da real 
necessidade dos recursos públicos de qualidade para a população.

Área de Atuação APOIO COMUNITÁRIO

Palavra Chave POLÍTICAS PÚBLICAS

Meta
Enviar a pesquisa a representantes de Conselhos envolvidos com as 
comunidades e com o fomento de políticas públicas.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.16.036605-3

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Identificar locais de maior incidência de acidentes de trânsito com mortes 
em Curitiba.

Objetivo
Buscar informações, bem como a redução de óbitos decorrentes de 
acidentes de trânsito com mortes em Curitiba.

Área de Atuação HABITAÇÃO E URBANISMO

Palavra Chave SISTEMA VIÁRIO

Meta
Levantamento de informações sobre os locais com maior ocorrência de 
acidentes de trânsito; Proposta de ações / diligências que tenham 
incidência na redução de óbitos decorrentes de acidentes de trânsito.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.16.036624-4



Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias
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Promotoria Curitiba - Promotoria das Comunidades

Procedimento PRO-MP (PA 
instaurado para registro e 
acompanhamento do Plano Setorial 
de Ação)

0046.16.034619-6

Membro responsável REGIS ROGERIO VICENTE SARTORI

Informe o tipo da iniciativa que será
cadastrada:

Iniciativa Própria

Iniciativa Disponibilizar material de apoio elaborado a partir das consultas 
realizadas ao CAOPJDH – Área Comunidades, bem como 
promover um Encontro Estadual de Promotores de Justiça com foco
no atendimento de qualidade à população.

Objetivo

Aprimorar a atuação das Promotorias de Justiça na área de 
comunidades, bem como aprofundar o mecanismo de Audiências 
Públicas, por meio do compartilhamento de experiências (sobre 
audiências públicas e efetiva participação na comunidade).

Área de Atuação PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Palavra Chave EFICIÊNCIA E EFICÁCIA / PAPEL DO MP

Meta
Estabelecimento de contatos com Promotorias; Elaboração de 
material de apoio; Realização de Encontro Estadual para 
compartilhar experiências sobre o atendimento à população.

Procedimento PRO-MP (Informe o 
número do procedimento instaurado
para acompanhamento ou execução 
da iniciativa)

0046.16.036624-4



Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do procedimento
instaurado para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Acompanhamento da participação dos membros em eventos 
externos como representantes institucionais.

Objetivo
Contribuir com a elevação do grau de conhecimento, por parte dos 
órgãos Federais, Estaduais e Municipal, e principalmente da 
população, acerca do MPPR e suas funções.

Área de Atuação ATIVIDADE NÃO PROCEDIMENTAL

Palavra Chave

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM EVENTO / 
REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM PALESTRA COMO 
PALESTRANTE/DEBATEDOR / REUNIÕES 
INTERINSTITUCIONAIS

Meta
Elevar os indicadores da pesquisa de Imagem Institucional na 
região de Curitiba.

Procedimento PRO-MP (Informe o 
número do procedimento instaurado
para acompanhamento ou execução 
da iniciativa)

0046.16.036658-2

Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do procedimento
instaurado para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
que se correlacionem à atuação da Área Comunidades.

Objetivo

Potencializar os resultados das ações realizadas pela Área 
Comunidades, através da interação com ações correlatas da rede 
local e estadual ODS / Nós Podemos Paraná, bem como firmar 
termo de adesão.

Área de Atuação ATIVIDADE NÃO PROCEDIMENTAL

Palavra Chave
REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM PARTICIPAÇÃO EM 
ÓRGÃO COLEGIADO



Meta Assinatura do Termo de Adesão ao Movimento.

Procedimento PRO-MP (Informe o 
número do procedimento instaurado
para acompanhamento ou execução 
da iniciativa)

0046.16.036683-0

Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do procedimento
instaurado para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa Cartilha de cidadania da Promotoria de Justiça das Comunidades.

Objetivo
Promover o acesso à justiça através da publicização de informações 
de interesse da população.

Área de Atuação APOIO COMUNITÁRIO

Meta Cartilha elaborada em 2017.

Procedimento PRO-MP (Informe o 
número do procedimento instaurado
para acompanhamento ou execução 
da iniciativa)

0046.15.066645-4

Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do procedimento
instaurado para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Coleta de dados relacionados ao IDH das Regiões do Estado onde 
encontram-se o sistema de Cooperativas constituído.

Objetivo
Buscar identificar o IDH de regiões do Estado onde há sistema de 
cooperativismo agrícola.

Área de Atuação ATIVIDADE NÃO PROCEDIMENTAL

Palavra Chave LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS

Meta Produção de registro das pesquisas.

Procedimento PRO-MP (Informe o 
número do procedimento instaurado
para acompanhamento ou execução 

0046.16.036729-1



da iniciativa)

Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do procedimento
instaurado para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Levantamento dos números de suicídios envolvendo agricultores / 
trabalhadores rurais.

Objetivo
Sistematizar dados para acompanhamento de políticas públicas 
correlatas.

Área de Atuação ATIVIDADE NÃO PROCEDIMENTAL

Palavra Chave LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS

Meta Produção de registro das pesquisas.

Procedimento PRO-MP (Informe o 
número do procedimento instaurado
para acompanhamento ou execução 
da iniciativa)

0046.16.036721-8

Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do procedimento
instaurado para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Não. Finalizar e imprimir este questionário.
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Promotoria Curitiba - Promotoria das Comunidades

Procedimento PRO-MP (PA 
instaurado para registro e 
acompanhamento do Plano 
Setorial de Ação)

0046.16.034619-6

Membro responsável SWAMI MOUGENOT BONFIM

Informe o tipo da iniciativa 
que será cadastrada:

Iniciativa Própria

Iniciativa Promover elaboração dos Programas PCMSO e PPRA junto às Prefeituras
Municipais que se encontram irregulares, no escopo do projeto 
“Trabalhando com segurança”.

Objetivo
Monitoramento dos Programas visando à proteção da saúde dos servidores
públicos municipais no que se refere ao meio ambiente de trabalho.

Área de Atuação APOIO COMUNITÁRIO

Palavra Chave SAÚDE DO TRABALHADOR - AMBIENTE DE TRABALHO

Meta Identificar Prefeituras irregulares na implantação e proceder à notificação.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.16.010725-9

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 

 



Regional de Ação)

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Integrar Comitê Estadual de Investigação de Óbitos e Amputações 
Relacionados ao Trabalho (CEIOART).

Objetivo
Incidir na redução de óbitos decorrentes de acidentes do trabalho, no 
município de Curitiba.

Área de Atuação APOIO COMUNITÁRIO

Palavra Chave SAÚDE DO TRABALHADOR – AMBIENTE DE TRABALHO

Meta
Promoção de ações / diligências que tenham incidência na redução de 
óbitos decorrentes de acidentes do trabalho.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.16.010487-6

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa

DNA – Monitoramento dos Termos de Cooperação Técnica (Termo de 
Cooperação Técnica nº 01/2009, que define prestação de serviço 
laboratorial para realização de Exame de DNA, em casos de investigação 
de paternidade / maternidade, firmado entre a Secretaria de Estado da 
Criança e Juventude, o CEDCA, a SETI, TJPR, MPPR e Universidades 
Estaduais, e Termo de Cooperação Técnica em elaboração com UEL) para
prestação de serviços laboratoriais.

Objetivo
Promover acesso aos exames de DNA a famílias hipossuficientes em caso 
de maternidade / paternidade não reconhecida, no âmbito do Estado do 
Paraná. 

Área de Atuação INFANCIA E JUVENTUDE

Palavra Chave DNA

Meta
Utilização dos recursos para famílias identificadas como hipossuficientes 
e que demandem realização de exame de averiguação de paternidade, no 
Estado do Paraná.



Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.15.047175-6

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
DNA – Levantamento de crianças e adolescentes com deficiência, sem a 
paternidade reconhecida, com insuficiência de recursos.

Objetivo
Promover acesso ao exame de DNA a crianças e adolescentes com 
deficiência, que por insuficiência de recursos não obtiveram 
reconhecimento da paternidade, no âmbito do Estado do Paraná.

Área de Atuação PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Meta
Identificação e encaminhamento de famílias com possibilidade de 
agendamento imediato de exame para averiguação de paternidade.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.15.021534-4

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa

Plano de conciliação: atendimento descentralizado nos bairros do 
município de Curitiba, bem como atuar junto ao Programa Justiça no 
Bairro (TJPR) no qual a Promotoria das Comunidades possuir atribuição 
de atuação.

Objetivo

Reduzir a judicialização dos conflitos, proporcionando acesso à justiça e a
direitos humanos fundamentais garantidos na CF, através dos 
atendimentos descentralizados à população e da atuação judicial no 
Programa Justiça no Bairro.



Área de Atuação APOIO COMUNITÁRIO

Palavra Chave ATENDIMENTO

Meta
Ampliar o número de acordos extrajudiciais realizados por intervenção da 
Promotoria de Justiça das Comunidades (3603 acordos em 2015).

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.16.011821-5

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Audiências públicas: atuação prioritária em bairros mais vulneráveis do 
município de Curitiba, no que se refere ao atendimento com serviços e 
políticas públicas.

Objetivo

Fortalecer a atuação da Promotoria de Justiça das Comunidades nos 
bairros do município de Curitiba com maior precariedade de atendimento 
com serviços públicos, a partir das demandas captadas em Audiências 
Públicas e dos índices de desenvolvimento humano municipal.

Área de Atuação APOIO COMUNITÁRIO

Palavra Chave ATENDIMENTO POLÍTICAS PÚBLICAS

Meta Monitorar o número de participantes, entidades e órgãos envolvidos.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.16.032604-0

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias



Iniciativa
Identificar áreas de atuação mais demandadas pelo Ministério Público nas 
audiências públicas em 2016, com registro em números e gráficos.

Objetivo
Utilizar as demandas captadas em audiências públicas como norteadoras 
da atuação ministerial bem como identificar estratégias internas para 
maior resolutividade da atuação extrajudicial.

Área de Atuação APOIO COMUNITÁRIO

Palavra Chave POLÍTICAS PÚBLICAS

Meta Propor encaminhamentos junto às áreas especializadas do MPPR.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.16.036520-4

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Identificar bairros ou Regiões do Município de Curitiba com menor 
IDHM

Objetivo
Possibilitar que nos bairros ou regiões com menor IDHM possa haver 
prioridade de atuação da Promotoria, bem como avaliar nessas regiões o 
investimento de recursos do poder público em termos orçamentários.

Área de Atuação APOIO COMUNITÁRIO

Palavra Chave POLÍTICAS PÚBLICAS

Meta
Elaboração de documento de subsídio à atuação das Promotorias de 
Justiça.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.16.036554-3

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 

 



Regional de Ação)

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa

Levar os resultados das pesquisas de temas das audiências públicas aos 
representantes constituídos das comunidades (Conselhos, por exemplo), 
como forma de devolutiva e validação dos dados colhidos em audiências 
públicas.

Objetivo
Buscar demandas da população e de lideres comunitários da real 
necessidade dos recursos públicos de qualidade para a população.

Área de Atuação APOIO COMUNITÁRIO

Palavra Chave POLÍTICAS PÚBLICAS

Meta
Enviar a pesquisa a representantes de Conselhos envolvidos com as 
comunidades e com o fomento de políticas públicas.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 
execução da iniciativa)

0046.16.036605-3

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Identificar locais de maior incidência de acidentes de trânsito com mortes 
em Curitiba.

Objetivo
Buscar informações, bem como a redução de óbitos decorrentes de 
acidentes de trânsito com mortes em Curitiba.

Área de Atuação HABITAÇÃO E URBANISMO

Palavra Chave SISTEMA VIÁRIO

Meta
Levantamento de informações sobre os locais com maior ocorrência de 
acidentes de trânsito; Proposta de ações / diligências que tenham 
incidência na redução de óbitos decorrentes de acidentes de trânsito.

Procedimento PRO-MP 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para
acompanhamento ou 

0046.16.036596-4



execução da iniciativa)

Procedimento PRO-MP 
regional (Informe o número 
do procedimento instaurado 
para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias
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Promotoria Curitiba - Promotoria das Comunidades

Procedimento PRO-MP (PA 
instaurado para registro e 
acompanhamento do Plano Setorial 
de Ação)

0046.16.034619-6

Membro responsável SWAMI MOUGENOT BONFIM

Informe o tipo da iniciativa que será
cadastrada:

Iniciativa Própria

Iniciativa Disponibilizar material de apoio elaborado a partir das consultas 
realizadas ao CAOPJDH – Área Comunidades, bem como 
promover um Encontro Estadual de Promotores de Justiça com foco
no atendimento de qualidade à população.

Objetivo

Aprimorar a atuação das Promotorias de Justiça na área de 
comunidades, bem como aprofundar o mecanismo de Audiências 
Públicas, por meio do compartilhamento de experiências (sobre 
audiências públicas e efetiva participação na comunidade).

Área de Atuação PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Palavra Chave EFICIÊNCIA E EFICÁCIA / PAPEL DO MP

Meta
Estabelecimento de contatos com Promotorias; Elaboração de 
material de apoio; Realização de Encontro Estadual para 
compartilhar experiências sobre o atendimento à população.

Procedimento PRO-MP (Informe o 
número do procedimento instaurado
para acompanhamento ou execução 
da iniciativa)

0046.16.036624-4



Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do procedimento
instaurado para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Acompanhamento da participação dos membros em eventos 
externos como representantes institucionais.

Objetivo
Contribuir com a elevação do grau de conhecimento, por parte dos 
órgãos Federais, Estaduais e Municipal, e principalmente da 
população, acerca do MPPR e suas funções.

Área de Atuação ATIVIDADE NÃO PROCEDIMENTAL

Palavra Chave

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM EVENTO / 
REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM PALESTRA COMO 
PALESTRANTE/DEBATEDOR / REUNIÕES 
INTERINSTITUCIONAIS

Meta
Elevar os indicadores da pesquisa de Imagem Institucional na 
região de Curitiba.

Procedimento PRO-MP (Informe o 
número do procedimento instaurado
para acompanhamento ou execução 
da iniciativa)

0046.16.036658-2

Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do procedimento
instaurado para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
que se correlacionem à atuação da Área Comunidades.

Objetivo

Potencializar os resultados das ações realizadas pela Área 
Comunidades, através da interação com ações correlatas da rede 
local e estadual ODS / Nós Podemos Paraná, bem como firmar 
termo de adesão.

Área de Atuação ATIVIDADE NÃO PROCEDIMENTAL

Palavra Chave
REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EM PARTICIPAÇÃO EM 
ÓRGÃO COLEGIADO



Meta Assinatura do Termo de Adesão ao Movimento.

Procedimento PRO-MP (Informe o 
número do procedimento instaurado
para acompanhamento ou execução 
da iniciativa)

0046.16.036683-0

Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do procedimento
instaurado para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa Cartilha de cidadania da Promotoria de Justiça das Comunidades

Objetivo
Promover o acesso à justiça através da publicização de informações 
de interesse da população.

Área de Atuação apoio comunitário

Meta Cartilha elaborada em 2017.

Procedimento PRO-MP (Informe o 
número do procedimento instaurado
para acompanhamento ou execução 
da iniciativa)

0046.15.066645-4

Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do procedimento
instaurado para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Coleta de dados relacionados ao IDH das Regiões do Estado onde 
encontram-se o sistema de Cooperativas constituído.

Objetivo
Buscar identificar o IDH de regiões do Estado onde há sistema de 
cooperativismo agrícola.

Área de Atuação ATIVIDADE NÃO PROCEDIMENTAL

Palavra Chave LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS

Meta Produção de registro das pesquisas.

Procedimento PRO-MP (Informe o 
número do procedimento instaurado
para acompanhamento ou execução 

0046.16.036729-1



da iniciativa)

Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do procedimento
instaurado para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Levantamento dos números de suicídios envolvendo agricultores / 
trabalhadores rurais.

Objetivo
Sistematizar dados para acompanhamento de políticas públicas 
correlatas.

Área de Atuação ATIVIDADE NÃO PROCEDIMENTAL

Palavra Chave LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS

Meta Produção de registro das pesquisas.

Procedimento PRO-MP (Informe o 
número do procedimento instaurado
para acompanhamento ou execução 
da iniciativa)

0046.16.036721-8

Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do procedimento
instaurado para registro do Plano 
Regional de Ação)

 

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Não. Finalizar e imprimir este questionário.


