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Identificação
Promotoria Maringá - 3ª Promotoria [362]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0088.16.000625-5

Membro responsável ROBERTSON FONSECA DE AZEVEDO [600]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Infância e Juventude/Acolhimento Familiar/Estimulo à criação

de programas de acolhimento familiar (guarda subsidiada,
família acolhedora) [41]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Maringá
Meta Implementar serviço de acolhimento institucional voltado ao

atendimento de crianças de 0 a 12 anos; Aprimorar a estrutura
atual do serviço de acolhimento "familia acolhedora";
Aprimorar a estrutura atual do serviço de acolhimento
institucional "casa de passagem";

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

0088.16.000626-3

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

0088.16.000625-5

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada II
Iniciativa Infância e Juventude/Acolhimento Familiar/Estimulo à criação

de programas de acolhimento familiar (guarda subsidiada,
família acolhedora) [41]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Acompanhamento acerca do funcionamento dos Conselhos
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
no território da Comarca.

Meta Na medida do possível, participar das reuniões dos Conselhos;
Requisitar aos Presidentes dos Conselhos o envio das altas e
listas de presença de todas as reuniões realizada;

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

0088.16.000627-1

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

0088.16.000625-5

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada III
Iniciativa Infância e Juventude/Conselho Tutelar/Qualificação da

atuação do Conselho Tutelar [42]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Maringá
Meta Requisitar que os gestores municipais apresentem os seus

cronogramas municipais de capacitação para Conselheiros
Tutelares (voltando a titulares e suplentes), onde estejam
especificadas as atividades que serão desenvolvidas junto aos
Conselheiros antes da posse e durante o desempenho de
suas funções, de forma permanente e sistemática- conforme
os Parâmetros de Funcionamento dos Conselhos Tutelares
(CONANDA); Assegurar que os gestores municipais garantam
aos Conselheiros Tutelares a utilização de recursos dos
Fundos Municipais de Assistencia Social (conforme montante
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previsto em lei Orçamentaria), para fins de custeio de
atividades externas de capacitação;

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

0088.16.000625-5

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

0088.16.000629-7

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada IV
Iniciativa Infância e Juventude/Acolhimento Familiar/Estimulo à criação

de programas de acolhimento familiar (guarda subsidiada,
família acolhedora) [41]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Maringá
Meta Assegurar que todos os municípios da Comarca realizem as

Conferências Municipais dos Direitos Humanos das Crianças e
Adolescentes, e acordo com as diretrizes do Conanda e
CEDCA;

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

0088.16.000625-5

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

0088.16.000630-5

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada V
Iniciativa Infância e Juventude/Unidades de Acolhimento/Estimulo ao

reordenamento das unidades de acolhimento fiscalizadas pelo
MP [45]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Maringá
Meta Garantir que órgãos gestores municipais e estaduais

implementem um fluxo de atendimento adequado
comtemplando a inserção, o acompanhamento e o
desligamento dos adolescentes que demandem atendimento
em Comunidades Terapeuticas; Garantir o acesso dos
adolescentes atendidos à atividades educacionais adequadas
ao seu nível de escolaridade( durante ao atendimento);
Garantir que os atendimentos prestados pelas Comunidades
Terapeuticas a adolescentes advindos de outros municipios
sejam comunicados às Promotorias de Justiça de referencia
(proteção por situação de risco ou por cumprimento de medida
socioeducativa) mediante, inclusive a apresentação de Plano
Individual de Atendimento que será executado por meio do
serviço.

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

0088.16.000625-5

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

0088.16.000631-3

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Não. Finalizar e imprimir este questionário. [3]
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