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Identificação
Promotoria Jaguariaíva - 1ª Promotoria [307]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0072.16.000233-2

Membro responsável RENATA SORDI LOPES DE PAIVA [578]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Habitação e Urbanismo/Mobilidade Urbana e Transporte

Público/Acompanhamento contratos de concessão de
transporte público e licitações [35]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Jaguariaíva
Meta Acompanhamento de 100% dos processos de concessão
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0072.16.000002-1

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 do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada II
Iniciativa Planej Instit/Eficiência e Eficácia/Encerramento dos inquéritos

civis instaurados antes de 31/12/2013 [60]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida JAGUARIAÍVA
Meta Encerramento de 100% dos inquéritos civis instaurados antes

de 31/12/2013
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0072.16.000234-0

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 do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada III
Iniciativa Planej Instit/Eficiência e Eficácia/Encerramento dos inquéritos

policiais instaurados antes de 31/12/2011 [61]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida jaguariaíva
Meta Encerramento de 100% dos inquéritos policiais instaurados

antes de 31/12/2011
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0072.16.000235-7

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 do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada IV
Iniciativa Projeto Social/Movimento Paraná sem Corrupção/Projeto

Geração Atitude [66]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida JAGUARIAÍVA
Meta Realização de 1 atividade presencial em pelo menos três

escolas públicas da Comarca e divulgação do projeto nos
veículos de imprensa local

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

0072.16.000219-1

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
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procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)
Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas Próprias [2]
Iniciativa Própria V
Iniciativa Promover ações junto ao poder público municipal no sentido

de serem implementados grupos de atenção aos agressores,
voltados para a sua responsabilização e conscientização a
respeito de direitos humanos e direitos das mulheres, nos
termos do art. 35, da Lei nº 11.340/2006, sempre devendo ser
destacada a parceria com os serviços de atenção aos usuários
de álcool, crack e outras drogas

Objetivo Reduzir a incidência de casos de violência doméstica e familiar
Área de Atuação CRIMINAL
Palavra Chave LEI MARIA DA PENHA
Meta implementar grupos de atenção aos agressores até o final do

ano de 2016
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0072.16.000236-5

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 [2]
Iniciativa Própria VI
Iniciativa Reativar o Conselho da Comunidade em Jaguariaíva
Objetivo Retomar as reuniões mensais com o Conselho de Jaguariaíva,

com a participação de todos os membros
Área de Atuação EXECUÇÃO PENAL
Palavra Chave CONSELHO DA COMUNIDADE
Meta reativar o conselho da comunidade até o final do ano de 2016
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0072.16.000237-3

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. [3]
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