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Promotoria Andirá - Promotoria

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

0005.16.000125-0

Membro responsável DANIEL PEDRO LOURENCO

Informe o tipo da iniciativa que será 
cadastrada:

Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas"

Iniciativa
Planej Institl/Redes de Proteção e Atendimento/Fomento à 
constituição e adequado funcionamento das Redes de Proteção 
e de Atendimento

Descreva em qual município a iniciativa 
será desenvolvida

ANDIRÁ

Meta

fomentar a constituição e adequado funcionamento das Redes 
de Proteção e de Atendimento em Políticas Públicas, como 
forma de prevenção da criminalidade em regiões específicas e 
estratégicas do Município de Andirá

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

0005.16.000130-0

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
Fomentar a implementação de atividades desportivas e culturais
voltadas a crianças e adolescentes no Município de Andirá

Objetivo
Implementação de programas de incentivo ao esporte e cultura, 
como forma de complementação às atividades educacionais já 
desenvolvidas no Município

Área de Atuação INFÂNCIA E JUVENTUDE

Palavra Chave IMPLANTAÇÃO DE PROJETO SOCIAL

Meta
Criação de, ao menos, um campeonato esportivo e, ao menos, 
um concurso cultural por ano letivo

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

0005.16.000131-8

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
Fomentar e acompanhar a implementação do "depoimento sem 
dano" nos crimes envolvendo violência sexual em face de 
crianças e adolescentes ocorridos na Comarca de Andirá.

Objetivo
Com o depoimento sem dano busca-se a proteção da intimidade
do infante que sofreu abuso sexual, ao passo em que se evita a 
sua revitimização

Área de Atuação INFÂNCIA E JUVENTUDE

Palavra Chave MEDIDAS DE PROTEÇÃO

Meta
Realizar as oitivas de crianças e adolescentes exclusivamente 
pela equipe técnica do Serviço de Atendimento à Infância e 
Juventude, como prova obtida cautelarmente

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

0005.16.000134-2

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.


