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Nome do questionário (ID): Plano Setorial de Ação - 2016/2017 - Promotorias de Justiça (187253)

  Data de envio submitdate 06/05/2016 17:44:44
Endereço IP 10.65.156.170
Identificação
Promotoria Paranaguá - 1ª Promotoria [404]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0103.16.000320-0

Membro responsável RAFAEL CARVALHO POLLI [558]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa Própria [2]
Iniciativa Própria I
Iniciativa “Fiscalização dos bens apreendidos do crime de tráfico de

drogas”
Objetivo Fiscalizar e ter controle sobre os pedidos de perdimento

cautelar de bens móveis apreendidos em decorrência do crime
de tráfico de drogas ajuizados

Área de Atuação Criminal – vínculo com o Projeto Estratégico Semear –
Enfrentamento ao Álcool, Crack e outras Drogas

Palavra Chave Projeto Semear
Meta Fiscalizar e ter controle sobre os pedidos de perdimento

cautelar de bens móveis apreendidos em decorrência do crime
de tráfico de drogas ajuizados

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

0103.16.000321-8

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 do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada II
Iniciativa Controle Externo da Atividade Policial/Abuso de

Autoridade/Aprimoramento do controle externo na prevenção
de abusos de autoridade [9]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Paranaguá/PR
Meta Apuração de 100% dos casos de abuso de autoridade

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

0103.16.000322-6

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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