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RESUMO DAS DISCUSSÕES
Dr. Rômulo Ferraz, Presidente do FPRS, abriu a sessão dando boas vindas a todos. Em seguida
passou para o item 1 da pauta.

1. VALIDAÇÃO DA ATA ANTERIOR
Ata aprovada conforme regimento, sem alterações.
Providência Secretaria FPRS: Publicar no portal, na página restrita do FPRS.

2. PGA FINALÍSTICO 2016-2017 – Relatório Executivo Outubro/2017
A pedido do presidente do FPRS, doutor Rômulo, que tinha compromisso agendado; doutor Denilson,
cooordenador do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) assumiu a presidência.
Em seguida,

os coordenadores de CAO’s fizeram breve explanação do andamento dos projetos

integrantes do PGA Finalístico 2016/2017, pontuando dificuldades e compartilhando os resultados
obtidos, conforme informações contidas no Relatório Executivo Outubro/2017, que segue anexo à
ata.
Dr. Renato Fróes – informou que o CAO trabalha em parceria com a Secretaria de Estado de
Fazenda e Polícia Civil e que atualmente tem enfrentado dificuldades com a redução da equipe de
servidores da Polícia Civil, o que pode prejudicar o próximo PGA na replicação do modelo de operação
adotado no combate ao transporte clandestino de passageiros.
Comunicou também que o CAO faz um acompamento integral da recuperação de valores,

e que

recentemente conseguiram convencer o Estado no plano de recuperação lançado a dação em
pagamento de bens imóveis, uma vez que os contribuintes não têm dinheiro, mas têm patrimônio e
querem fazer o pagamento do débito com o patrimônio.
Solicitou orientação quanto a uma demanda que estão sempre renovando no PGA que é a criação de
uma ferramenta eletrônica para controlar cada auto de notícia crime que a Secretaria de Fazenda
encaminha para o Ministério Público e seu respectivo andamento.

Dra. Giselle – expressou a necessidade de levar ao PGJ a questão de dar maior transparência para a
classe sobre a questão da contenção de despesa pela qual temos passado.

Dr. Edson Resende – Falou sobre a oportunidade de incorporar no nosso dia a dia a questão da
contenção das despesas de forma permanente, adotando a cultura da economia.

Dra. Maria Lúcia Gontijo – Informou

que um dos maiores problemas detectados nas fundações

hospitalares está relacionado ao subfinanciamento do SUS, aliado a gestão ineficiente.
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Falou sobre a realização de trabalho pioneiro no Hospital Sofia Feldman, através de uma equipe
especializada que fará o levantamento do custo real do serviço e posteriormente verificará o valor
junto a tabela do SUS. Disse que buscarão junto aos governos federal, estadual e municipal que
façam a recomposição desses recursos.
Acrescentou que o plano de recuperação financeira para impedir o encerramento das atividades
depende de plano de otimização da gestão, com definição de objetivos e metas para reverter a
situação, além de uma estratégia de incremento de receita e redução de despesas.

Informou que

espera que no próximo PGA tenha condições de apresentar esse nosso trabalho implementado.

3. INCLUSÃO DA COECIBER NO FPRS
Apresentação de Proposta de Minuta de Resolução alterando a Resolução PGJ nº 71, de 13 de
setembro de 2012, definindo nova composição para o FPRS.
Resolução aprovada conforme regimento, sem alterações.
Providência Secretaria FPRS: Providenciar a publicação da Resolução e atualizar a composição do
Fórum no Regimento Interno.

4. PGA FINALÍSTICO 2018-2019
Dr. Marcos Tofani - disse que a COPLI realizou pesquisa recentemente para avaliar qual a maior
demanda social apresentada pela classe, e que o questionário irá auxiliar na elaboração do novo PGA.
Todos os CAO’s e coordenadorias serão convidados a participar da construção do novo Plano Geral de
Atuação.
Informou que a questão da regionalização do PGA é item do plano de gestão da campanha do PGJ,
além da conscientização da classe quanto ao assunto.
Disse que estão pensando em trabalhar um tema único, transversal a todas as áreas “Combate à
corrupção”. Convocou todos os membros do FPRS a pensar em algo relacionado ao tema para que
nas próximas reuniões

se possa avançar nessa questão. Acrescentou que seria interessante que

todos os coordenadores entrassem em contato com os colegas do interior para poder realizar um
prévio levantamento dessas demandas, os anseios da classe no interior, inclusive a questão da
regionalização. Ressaltou a importância de fazer essa consulta à classe, e informou que estão
estudando a possiblidade de fazer um edital para colher sugestões sobre o PGA, a exemplo do que
outros MP’s vêm fazendo, inclusive externamente à instituição.

Dr. Denilson Feitoza – falou sobre o alinhamento orçamentário, informou que o projeto Centro de
Custos está sendo retomado com força total. Ressaltou que é preciso saber quanto custa exatamente
cada coisa no MPMG para garantir o dinheiro e saber precisamente onde alocá-lo.
Salientou que a situação financeira pela qual o Estado e a Instituição estão passando é uma grande
oportunidade de nos organizarmos, que a COPLI e o dr. Tofani estão muito concentrados nisso,
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inclusive a resolução da COPLI está sendo alterada para poder agregar essas competências sobre o
alinhamento orçamentário, de modo a ter um alinhamento da instituição em nível estratégico.
Finalizou dizendo que é necessário criar uma forma de organizar as informação para garantir esse
alinhamento.

5. ASSUNTOS DIVERSOS
Dr. Denilson Feitoza – retomou a ideia de vinculação da atuação das áreas com os objetivos de
desenvolvimento sustentável da ONU.
Sugeriu alinhamento dos projetos constantes do PGA aos objetivos de repercussão internacional e
acrescentou que isso dará uma nova legitimidade, uma nova cara para o nosso novo PGA.

5.1. CHANNEL
O coordenador da Diretoria de Planos, Projetos e Programas Institucionais – DPIN, Marcelo de Oliveira
Santa Rosa, apresentou o Channel, ferramenta adquirida pelo MPMG para acompanhamento de
projetos, sejam de área finalística, sejam de área meio. Informou que estamos realizando os testes,
overview com a empresa contratada e futuramente esse software será disponibilizado para os CAO’s
e promotorias para a inserção de seus projetos, utilizando de uma metodologia bem mais simplificada
de elaboração de projetos.
É um software que até o início de 2018 será apresentado a todos vocês.
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