
Resposta do questionário

ID da resposta 265

Data de envio 2016-05-04 15:38:01

Última página 22

Idioma inicial pt-BR

Data de início 2016-05-04 14:33:26

Data da última ação 2016-05-04 15:38:01

Endereço IP 10.65.70.102

Promotoria Cornélio Procópio - 1ª Promotoria

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

0043.16.000192-1

Membro responsável GUILHERME MARTINS AGOSTINI

Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas"

Iniciativa
Pessoa com Deficiência/Acessibilidade/Garantia de 
acessibilidade às pessoas com deficiência em 
edificações e espaços públicos

Descreva em qual município a iniciativa será 
desenvolvida

Cornélio Procópio

Meta Ampliar a acessibilidade em locais públicos

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

0431.60.001921-1

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"

Iniciativa
Educação/EC 59/2009/Fomento ao cumprimento da EC
59/2009 (Projeto Vagas na Educação Infantil)

Descreva em qual município a iniciativa será 
desenvolvida

Fiscalizar a efetiva implantação das vagas em educação 
infantil



Meta
Obter vagas a todas as crianças que necessitem, zerando
ou diminuindo drasticamente filas de espera em escolas

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

0431.60.001921-1

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"

Iniciativa
Direitos Humanos/População em Situação de 
Rua/Monitoramento da adesão do município à Política 
Nacional da População em Situação de Rua

Descreva em qual município a iniciativa será 
desenvolvida

Cornélio Procópio, Leópolis e Sertaneja

Meta
fiscalizar a adesão dos Municípios à Política Nacional 
da população em situação de rua

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

0043.16.000192-1

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"

Iniciativa Educação/Evasão Escolar/Combate à evasão escolar

Descreva em qual município a iniciativa será 
desenvolvida

Cornélio Procópio, Leópolis e Sertaneja

Meta
Intercer nos casos de evasão escolar, para fins de 
retorno da criança/adolescente para a escola

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

0043.16.000192-1

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.




