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Identificação
Promotoria Astorga - 2ª Promotoria [34]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0013.16.000138-7

Membro responsável JOSE MARIO DO CARMO PINTO [341]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Educação/EC 59/2009/Fomento ao cumprimento da EC

59/2009 (Projeto Vagas na Educação Infantil) [21]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Município de Astorga
Meta 100% das crianças de 4 e 5 anos matriculadas na pré-escola
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0013.11.000033-1

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 do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada II
Iniciativa Infância e Juventude/Conselho Tutelar/Qualificação da

atuação do Conselho Tutelar [42]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Pitangueiras
Meta Acompanhamento da qualificação funcional do Conselho

Tutelar no Município de Pitangueiras
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0013.16.000142-9

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 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 Iguaraçu
Meta Acompanhamento da capacitação do Conselho Tutelar no

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

0013.16.000143-7

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 IV
Iniciativa Infância e Juventude/Conselho Tutelar/Qualificação da

atuação do Conselho Tutelar [42]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Astorga
Meta Acompanhamento da capacitação do Conselho Tutelar no

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

0013.16.000141-1

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

                               página 1 / 2



 

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