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Identificação
Promotoria Pitanga - 2ª Promotoria [433]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0112.16.000133-8

Membro responsável DANIEL EULALIO CARAM FARAH [151]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa Própria [2]
Iniciativa Própria I
Iniciativa Combate à improbidade administrativa, mediante a instauração

e conclusão de procedimentos investigatórios preliminares
Objetivo Coibir as principais fontes de corrupção e utilização da

máquina pública em campanhas eleitorais (cargos
comissionados, desvio de função, Licitações e diárias)

Área de Atuação Patrimônio Público
Palavra Chave Patrimônio Público
Meta Coibir as principais fontes de corrupção e utilização da

máquina pública em campanhas eleitorais (cargos
comissionados, desvio de função, Licitações e diárias)

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

0112.16.000133-8

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 [2]
Iniciativa Própria II
Iniciativa Solucionar os Inquéritos Civis em andamento, priorizando a

atuação extrajudicial (Ambiental)
Objetivo Buscar solucionar da melhor maneira os inquéritos civis em

andamento há mais de dois anos, visando recuperação das
áreas degradadas.

Área de Atuação Ambiental
Palavra Chave Ambiental
Meta Buscar solucionar da melhor maneira os inquéritos civis em

andamento há mais de dois anos, visando recuperação das
áreas degradadas.

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

0112.16.000133-8

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 [2]
Iniciativa Própria III
Iniciativa Análise dos inquéritos policiais em andamento na Comarca,

buscando a melhor solução, mesmo que não relatados.
Objetivo Redução da quantidade de inquéritos policiais em andamento

na Comarca.
Área de Atuação Criminal
Palavra Chave Criminal
Meta Redução da quantidade de inquéritos policiais em andamento

na Comarca. Analisar os inquéritos policiais encaminhados à
Promotoria de Justiça, promovendo a ação penal quando
possível, arquivando ou já apontando as diligências
necessárias faltantes. Deve-se dar destaque aos inquéritos
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mais antigos, os decorrentes de prisão em flagrante e os que
apontam a ocorrência de delitos mais graves.

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

0112.16.000133-8

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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