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Endereço IP 10.65.133.223
Identificação
Promotoria Maringá - 7ª Promotoria [366]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0088.16.000551-3

Membro responsável VALERIA SEYR [687]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Execução Penal/Visitas às Unidades Prisionais/Visitas às

Unidades Prisionais (resolução 56/2010 e alterações) [31]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Maringá
Meta Inspeções aos estabelecimentos penais de Maringá (PEM,

CCM e CPIM), ao menos 10 vezes por ano, a fim de verificar
carências e buscar meios para supri-las, corrigi-las ou
minimizá-las.

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

0088.16.000552-1

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 Próprias [2]
Iniciativa Própria II
Iniciativa Buscar garantir às pessoas condenadas a cumprir pena em

regime fechado ou semiaberto o direito à assistência jurídica
Objetivo Garantir o respeito à integridade física e moral dos presos (Art.

5º, inciso XLIX, da CF/88 e Lei 7.210/84 - LEP); Atender
familiares, sentenciados (em audiências, por oportunidade de
visitas aos presídios), cartas de apenados e efetuar profunda
análise de processos de execução de sentenças para que não
se deixe passar desapercebidos eventuais erros.

Área de Atuação Execução Penal
Palavra Chave Atendimento situação execução
Meta Atender no mínimo 10 sentenciados e/ou seus familiares para

esclarecimentos ou providências para a correta execução da
pena

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

0088.16.000553-9

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 III
Iniciativa Promover a integração dos órgãos de execução penal, como

da Promotoria de Justiça da VEP, com o Juiz a VEP, o Juiz da
VEPMA, o Promotor de Justiça da VEPMA, o Conselho da
Comunidade, Patronato e os estabelecimentos penais, visando
o atendimento da pessoa que está presa e promovendo apoio
para quando conquistarem a liberdade.

Objetivo Garantir o respeito à integridade física e moral dos presos (Art.
5º, inciso XLIX, da CF/88 e Lei 7.210/84 - LEP); Participar das
reuniões dos órgãos relacionados à execução penal.

Área de Atuação Execução Penal
Palavra Chave Execução Penal Conselho Comunidade
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Meta Estreitar o relacionamento com órgãos da execução penal.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0088.16.000554-7

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]

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               página 2 / 2

http://www.tcpdf.org

