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RESUMO DAS DISCUSSÕES
Dr. Rômulo Ferrraz – Iniciou a sessão, ressaltando a importância do Fórum para as 18
macroestruturas que precisam trabalhar dentro de um processo de planejamento de
longo, curto e médio prazo. Lembrou que o planejamento feito através do PGA tem
previsão em legislação com apreciação pela Câmara de Procuradores. Informou que a
COPLI se reuniu com diversos coordenadores para revisão dos projetos e metas, de
forma que o Plano Geral alcance uma eficácia muito maior.
Dr. Marcos Tofani – Desejou uma boa tarde a todos. Informou que a COPLI entrou em
contato com todos os coordenadores de CAO’s solicitando informações sobre projetos
que seriam alterados ou renovados, considerando que o PGA Finalístico é 2016/2017.
Explicou que com a mudança da gestão, a COPLI está promovendo um alinhamento do
PGA com o Plano de Gestão do PGJ sem se desbordar do Planejamento Estratégico que
será revisto em 2018, com início ainda esse ano. Explicou que a COPLI elaborou um
diagnóstico preliminar sobre a estrutura administrativa e de pessoal de cada CAO
atendido pela COPLI, e na sequência, a revisão dos objetivos traçados no PGA. Informou
que os projetos seriam apresentados para que todos se manifestassem, uma vez que
muitos dos problemas identificados ou objetivos reformulados têm interface com outras
áreas. Ressaltou a importância da participação de todos para a formulação dos objetivos
que serão transformados em documento comum e factível de ser realizado.
Dr. Denilson Feitoza – Cumprimentou a todos e manifestou sua alegria informando que
aquele dia era um marco, pois na parte da manhã participara do FPGE, onde foram
instaurados 40 projetos estratégicos. Informou que o PGA será revisto até o final de
janeiro e depois, submetido à Câmara. Comunicou que o objetivo da reunião é a
formulação de objetivos e metas que serão trabalhadas posteriormente em conjunto com
a COPLI. Algumas metas foram mantidas, outras foram qualificadas e um ou outro
objetivo novo, que mesmo sendo novo é um desdobramento do que foi aprovado pela
Câmara. Em seguida passou a apresentação do PGA FIM 2016/2017 ao dr. Marcos
Tofani, contendo o acompanhamento, renovação do Plano.
1. PGA FIM 2016/2017 – ACOMPANHAMETO - PROJETOS
1.1 PROJETO: ELEIÇÕES LIMPAS/CAEL - SITUAÇÃO: ENCERRADO

1.2 PROJETO: MINISTÉRIO PÚBLICO NO COMBATE À IMPUNIDADE/PRJREE SITUAÇÃO: ENCERRADO
Dr. Marcos Tofani – Esclareceu que consta no plano gestor do dr. Tonet a criação de
sinergia entre a 1ª e 2ª instâncias.
Dr. Adilson Nascimento – Informou que em fevereiro será apresentado Boletim
informando a estatística da Procuradoria Recursa. Um canal de acesso mais facilitado
será implementado ainda em 2017.
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Dr. Denilson Feitoza – Esclareceu que a questão de alinhamento, sinergia tem a ver
com o não ter acesso ao conhecimento ou a informação. Informou que foi criado um
programa denominado Gestão do Conhecimento, no qual as 18 macroestruturas
finalísticas estarão muito envolvidas em projetos das macroestruturas administrativas.
Haverá uma padronização dos websites. Na gestão tecnológica do programa Gestão do
Conhecimento temos a Wiki do MP, onde todos serão ouvidos. Haverá o SRU produtivo
com modelos de denúncias, ACP’s, portarias, pareceres. Informou que o CEAF que está
alinhado com as estratégias do MP, vai capacitar os membros no uso dessas
ferramentas.
1.3

PROJETO:

ATUAÇÃO

ESPECIALIZADA

NO

CONTROLE

EXTERNO

DA

ATIVIDADE POLICIAL/CAODH – SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO
Dr. Rômulo Ferraz – Comunicou que a dra. Nivia relatou as dificuldades, sobretudo da
letalidade dos homicídios cometidos por policiais militares e civis.
Dr. Alceu Torres – Sugeriu que fosse colocado em pauta numa próxima reunião a
reestruturação

do

controle

externo

da

atividade

policial

para

definir

o

que

a

Administração pensa.
1.4

PROJETO:

ATUAÇÃO

SISTÊMICA

NO

ENFRENTAMENTO

À

VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA CONTRA A MULHER/18ª PJ de Defesa dos Direitos Humanos,
Igualdade Racial, Apoio Comunitário e Fiscalização da Atividade Policial –
Combate à violência doméstica contra a mulher. SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO
1.5 PROJETO: RECUPERAÇÃO DE ATIVOS TRIBUTÁRIOS – AÇÃO TOTAL/CAOET SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO
Dr. Denilson Feitoza – Informou que a meta do CAOET foi aumentada em 50 milhões.
Informou também que o CAOET tem natureza grupo de atuação especial que é um
trabalho essencial e, paralelamente está retomando o seu papel de coordenação, em
nível estadual.
Dr. Amauri Artimos – Manifestou sua preocupação em relação aos postos da Receita
Federal que estão fechados no estado e sugeriu que mesma fosse oficiada pelo MP.
Dr. Rômulo Ferraz – Comunicou que as manifestações estavam sendo registradas em
ata para providências. Explicou que os postos desativados estão ligados na dificuldade de
contingente. Informou que o MP tem assento como Secretário-Executivo do CIRA, órgão
que coordena o trabalho de recuperação de receita do estado. Comunicou a todos que
será feita uma modificação substancial na estrutura orgânica de atuação do MPMG na
área criminal.
1.6 PROJETO: 10Envolver/CIMOS - SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO
1.7 PROJETO: MP Itinerante/CIMOS - SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO
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Dr. André Sperling – Informou que para 2017 o tamanho projeto foi reduzido em 50%,
tendo em vista o custo relativamente alto para o MPMG. Serão percorridas as 18 cidades
realmente necessitadas. Explicou que a equipe da CIMOS está voltada para a questão
dos atingidos, uma vez que integram a força-tarefa do caso Samarco.
Dr. Denilson Feitoza – Informou que todos os projetos tiveram o acréscimo de duas
tarefas que são a integração de todas as informações relativas ao projeto. Esclareceu que
as metas foram requalificadas e os objetivos são um aprofundamento do que a Câmara
aprovou.
1.8 PROJETO: RUA DO RESPEITO/CIMOS - SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO
Dr. André Sperling – Esclareceu que o projeto inicialmente estava um pouco distante
do que a população de rua queria e para sanar essa dificuldade, algumas mudanças
foram feitas. O projeto hoje visa ajudar a população de rua na conquista de seus direitos.
1.9 PROJETO: APRIMORAMENTO DA REDE DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS
DIREITOS DOS IDOSOS/CFDI - SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO
Dr. Bertoldo Mateus – Pontuou que o CFDI está trabalhando no sentido de começar
efetivamente a criação dos Conselhos através da disponibilização de um kit e cartilha aos
prefeitos que manifestarem interesse. Pretende-se também, tentar através do FUNEMP,
recurso para o material escrito, pois o material eletrônico não funciona em alguns
municípios pequenos.
Dr. Rômulo Ferraz – Informou que será apresentado ao PGJ um projeto de modificação
das leis que criaram os dois Fundos, Consumidor e FUMENP. A modificação possibilitará
um aporte maior de recursos e uma importância maior para o FUNEMP.
1.10 PROJETO: CAMPANHA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI/CAOSAÚDE SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO
Dr. Gilmar – Destacou a importância da continuidade do projeto de combate ao
mosquito aegypti por ser o mesmo vetor da febre amarela.
1.11

PROJETO:

FOMENTO

À

IMPLEMENTAÇÃO

E/OU

FORTALECIMENTO

REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) – FASE 1//CAOSAÚDE
- SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO
Dr. Gilmar – Sugeriu inclusão de mais um gerente, uma vez que esse projeto é
conjunto entre o CAOSAÚDE e o CAODCA.
Dr. Denilson Feitoza – Sugeriu colocar o CAODCA como equipe do projeto ou como
cogerente.
1.12 PROJETO: REDE DE COOPERAÇÃO EM TRE SISTEMAS DE SAÚDE E DE
JUSTIÇA – NATPRE/CAOSAÚDE - SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO
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Dr. Gilmar – Explicou que o projeto busca a redução da judicialização referente às
demandas da Saúde, através de atuação mais qualificada por meio de informações que
possam ser dadas por quem as detém.
Dr. Denílson Feitoza – Sugeriu, na meta 2, a inclusão da DEPO e STI na equipe do
projeto.
1.13

PROJETO:

MONITORAMENTO

DE

IMPROPRIEDADE

DE

GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS NO MERCADO DE CONSUMO/PROCON- SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO
Dr. Amauri Artimos – Explicou que o produto monitorado é o leite, UHT ou
pasteurizado. Comunicou que no dia 21/02/2017 será feito uma reunião com todos os
CAO’s do Consumidor dos MPE’s, MPF unidos com a entidade MPCON, que é a associação
nacional de defesa do consumidor. O foco da reunião é compartilhar o que existe na área
de defesa do consumidor de cada um.
1.14 PROJETO: O MINISTÉRIO PÚBLICO E O TERCEIRO SETOR: ATUAÇÃO
COLABORATIVA/CAOTS - SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO
Dra. Valma – Explanou sobre o projeto ressaltando a importância da aproximação da
atividade-fim com o terceiro setor, que abrange quase mil fundações no Estado.
Comunicou que, no caso SAMARCO, o CAOTS não participa da força tarefa criada pelo
MPMG, embora exista Fundação executando as medidas de reparação.
Dr. Denilson Feitoza – Reiterou a importância do projeto do CAOTS para o MP e
informou que quase todas as 18 macroestruturas finalísticas estarão dentro desse
projeto.
Dr. Rômulo Ferraz – Sugeriu oficiar pelo Fórum o colega Manzoni, relator do projeto na
Câmara. Informou que o CAOTS será convidado para integrar a força tarefa da
SAMARCO, ressaltando a importância de sua participação.
1.15 PROJETO: REORDENAMENTO DE CONSELHOS TUTELARES E CONSELHOS
MUNICIPAIS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM MINAS
GERAIS/CAODCA - SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO
Dra. Paola Botelho – Esclareceu que o projeto visa criar um roteiro de atuação que
auxilia o promotor de Justiça na readequação do funcionamento dos Conselhos Tutelar e
Municipal, a fiscalização do Fundo da Infância e Adolescência com o objetivo de trabalhar
para o melhor funcionamento desse órgão, a fim de que menos demandas individuais de
crianças e adolescentes aportem na promotoria de Justiça.
Dr. Márcio Rogério – Informou que pretende propor ajustes nas metas e a inclusão de
um segundo projeto com a finalidade de exigir a implementação dos programas de
medidas sócio-educativas em todos os municípios do Brasil.
1.16

PROJETO:

SEGURANÇA

DAS

BARRAGENS

DE

REFEITOS

MINERAÇÃO/CAOMA - SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO
DPIN – Diretoria de Planos, Projetos e Programas Institucionais
Rua Dias Adorno, 367 – 7º Andar – Santo Agostinho – CEP 30190-100 – Belo Horizonte /MG
Fone: (31) 3330-9980 – e-mail: dpin@mpmg.mp.br

DE

FPRS

Fórum Permanente de Resultados para a Sociedade
Resolução PGJMG nº 71/2012

ATA RELATÓRIO DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FPRS /2017
Dra. Andressa Lanchotti – Explanou sobre o projeto, seu andamento e pontuou que
será necessário fazer um diagnóstico e priorizar pelo risco associado. O diagnóstico é
importante para poder avançar na última meta que é a proposição, em conjunto com as 15

comarcas, ações para garantir a segurança das barragens. Informou que o CAOMA está
trabalhando com um planejamento estratégico paralelo ao PGA e para 2018, serão
retomadas metas antigas que não foram cumpridas.
PROJETO: UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE 4 E 5 ANOS
EM ESCOLSA E AMPLIAÇÃO DAS VAGAS PARA CRECHES/PROEDUC - SITUAÇÃO:
EM EXECUÇÃO
Dra. Daniela Yokoyama – Informou que um planejamento paralelo também será
adotado pela PROEDUC em 2017, com alguns eixos de atuação. Em relação ao
Planejamento Estratégico o objeto escolhido é a educação infantil e tem a ver com o
cumprimento da meta 1 do Plano Nacional de Educação. Ele prevê a universalização da
pré-escola, o atendimento das crianças de 4 e 5 anos e a expansão do atendimento nas
creches para pelo menos 50% das crianças entre 0 a 3 anos no Brasil. Para 2017 está
previsto a instauração de 48 roteiros de atuação. O trabalho realizado é conjunto entre
as áreas da Infância e Educação porque o roteiro precisa de uma atuação técnica.
Pontuou que o prazo da obrigatoriedade da universalização terminou em 2016 e ainda
existem mais de 500 municípios que não atendem nem 80% da demanda na pré-escola e
mais de 200 municípios que não atendem 10% da demanda de creches.
Dr. Denilson Feitoza – Manifestou sua preocupação em relação ao não cumprimento da
meta 1, principalmente no vale do Mucuri e Jequitinhonha, onde a deficiência foi tão
grave que fez com MG ficasse abaixo da meta nacional. Informou que o PGJ dará apoio
especial nessa questão. Informou também que a COPLI está ajudando as unidades a
montar o passo a passo para o atingimento da meta.
Dra. Daniela Yokoyama – Pontuou necessidade de atuação do Patrimônio Público na
questão de ampliação de vagas, pois um levantamento feito apontou que muitos dos
municípios que firmaram convênio com o Governo Federal para a construção de escolas
infantis, estão com obras paralisadas ou obras que não saíram do papel. Será feito um
acompanhamento das obras paralisadas para tentar auxiliar o promotor de uma maneira
mais efetiva.
PROJETO: VIAJANTE ERRANTE, PASSO SEM RUMO/CAOPP - SITUAÇÃO: EM
EXECUÇÃO
Dr. José Carlos – Informou que foram apresentados dois projetos que têm uma
interface. O primeiro projeto é a readequação do atual projeto constante no PGA, que
previa inicialmente a análise e combate da irregularidade em diárias de vereadores. O
projeto readequado, objetiva uma análise por parte do MP da política pública de
regulamentação desses procedimentos.
PROJETO: ÁGUAS LIMPAS/CAOPP - SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO
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Dr. José Carlos – Informou que o projeto é uma readequação do que foi a meta em
2014/2015 que é a questão da transparência. Pretende-se ter, até ao final do ano, um
diagnóstico apontando qual é o marco regulamentar dentro dos municípios no que se
refere a diárias conferidas a agentes públicos municipais e uma política de transparência
ativa dos municípios.
Dr. Edson Resende – Manifestou interesse em colocar a CEAT, como equipe ou projeto
a

parte.

Sugeriu

uma

qualificação

dos

órgãos

incumbidos

legalmente

daquela

competência.
Após apresentação dos projetos, Dr. Denilson Feitoza solicitou a todos acionar a COPLI
quando houver reunião envolvendo grande número de promotores. Pontuou que seria
uma oportunidade ímpar de coleta do pensamento daquele grupo de promotores em uma
área temática. Solicitou também que se alguém tiver contato com alguma ferramenta
tecnológica

muito

importante,

acionar

planejamento@mpmg.mp.br

ou

Denílson@mpmg.mp.br.
Dra. Christiane Cotrin – Informou que sente falta de um projeto relacionado à área de
crimes cibernéticos no PGA. Esclareceu que a maior parte dos crimes cibernéticos de
pornografia e pedofilia vem das comarcas do interior. Com a implantação de um projeto
Internet Segura poderá formar agentes no interior, que realizarão palestras para instruir
pais e crianças, na prevenção, identificação e proteção contra esses crimes.
Dr. Rômulo Ferraz – Sugeriu que o Projeto Internet Segura fosse retomado, oque foi
aprovado por todos os integrantes.
Com a palavra, e representando a Corregedoria, Dr. Gregório Assagra, cumprimentou
a todos, informando que Dr. Paulo Cançado não pôde comparecer à reunião mas mandou
dizer que a Corregedoria é instituição parceira da Instituição. Informou que Dr. Paulo
Cançado participou da aprovação da Carta de Brasília, que é uma carta assinada por
todos os corregedores do Brasil e pelo Corregedor Nacional. Essa Carta estabelece
diretrizes para uma nova metodologia de avaliação das Corregedorias, de avaliação do
cumprimento do planejamento estratégico, do PGA, com existência de programas de
atuação, projeto executivo dos programas e aferição de objetivos e metas. O novo Termo
de Correição vai avaliar a carga de eficácia da instituição em relação a esses projetos
além priorizar a atuação preventiva e também à atuação preventiva.
Dr. Rômulo Ferraz – Agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião
ENCERRAMENTO: 17H20MIN.
REUNIÃO ENCERRADA: 17h20min
Elaborado por:

Fernanda Gabriel Guzella – 23/02/2017
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