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Promotoria Assaí - 1ª Promotoria

Procedimento PRO-MP (PA 
instaurado para registro e 
acompanhamento do Plano 
Setorial de Ação)

0011.16.000167-0

Membro responsável FABIANA PIMENTA SOARES

Informe o tipo da iniciativa que 
será cadastrada:

Iniciativa Própria

Iniciativa Orientação e acompanhamento dos trabalhos da Comissão de 
Licitação do Município de São Sebastião da Amoreira, cientificando 
seus membros a respeito de sua atuação, bem como responsabilização
eventual.

Objetivo

Orientar os membros da Comissão de Licitação para que fiquem 
cientes a respeito de sua função, que não é meramente ilustrativa, mas
enseja responsabilidades e responsabilizações, dependendo a conduta 
a ser tomada.

Área de Atuação Patrimônio Público

Palavra Chave Licitação

Meta
Atuação mais responsável e não meramente ilustrativa dos membros 
da comissão de Licitação

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

0011.16.000174-6

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

Iniciativa

Orientação e acompanhamento dos trabalhos da Comissão de 
Licitação do Município de Nova América da Colina, cientificando 
seus membros a respeito de sua atuação, bem como responsabilização
eventual.

Objetivo

Orientar os membros da Comissão de Licitação para que fiquem 
cientes a respeito de sua função, que não é meramente ilustrativa, mas
enseja responsabilidades e responsabilizações, dependendo a conduta 
a ser tomada.

Área de Atuação Patrimônio Público

Palavra Chave Licitação

Meta
Atuação mais responsável e não meramente ilustrativa dos membros 
da comissão de Licitação

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

0011.16.000173-8

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

Iniciativa
Orientação e acompanhamento dos trabalhos da Comissão de 
Licitação do Município de Assaí, cientificando seus membros a 
respeito de sua atuação, bem como responsabilização eventual.

Objetivo

Orientar os membros da Comissão de Licitação para que fiquem 
cientes a respeito de sua função, que não é meramente ilustrativa, mas
enseja responsabilidades e responsabilizações, dependendo a conduta 
a ser tomada.

Área de Atuação Patrimônio Público

Palavra Chave Licitação

Meta Atuação mais responsável e não meramente ilustrativa dos membros 



da comissão de Licitação

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

0011.16.000172-0

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 Próprias

Iniciativa

Velar pela conservação dos solos rurais, a fim de se evitar seu 
perecimento, bem como erosões, entre outras poluições ambientais, 
entabulando, assim, reuniões e a consequente conscientização dos 
proprietários de imóveis rurais em conjunto com a Secretaria de Meio
Ambiente e os órgãos de fiscalização

Objetivo

Evitar erosões no solo e o consequente perecimento da terra fértil, 
poluições e degradações ambientais, realizando, assim, a 
conscientização dos proprietários de imóveis rurais, para que 
trabalhem em parceria com órgãos de fiscalização, como IAP, 
ADAPAR, EMATER, bem como Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente.

Área de Atuação Meio Ambiente

Meta Preservação do solo rural, evitando erosões e demais poluentes.

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

0011.16.000171-2

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

Iniciativa
Acompanhamento, cadastramento e consequente castração de cães e 
gatos em situação de rua.

Objetivo Acompanhamento, cadastramento e consequente castração de cães e 
gatos em situação de rua, com atuação do Município, juntamente com
ONG devidamente cadastrada, com a finalidade também de cessar o 



crescimento dessa população e acabar com o estado de abandono 
desses animais.

Área de Atuação Meio Ambiente

Palavra Chave Fauna

Meta Em longo prazo, acabar com a população de animais de rua

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

0011.16.000170-4

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

Iniciativa
Acompanhamento, cadastramento e consequente castração de cães e 
gatos em situação de rua.

Objetivo

Acompanhamento, cadastramento e consequente castração de cães e 
gatos em situação de rua, com atuação do Município, juntamente com
ONG devidamente cadastrada, com a finalidade também de cessar o 
crescimento dessa população e acabar com o estado de abandono 
desses animais.

Área de Atuação Meio Ambiente

Palavra Chave Fauna

Meta Em longo prazo, acabar com a população de animais de rua

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

0011.16.000168-8

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.


