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Identificação
Promotoria Guaraniaçu - Promotoria [277]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0058.16.000113-5

Membro responsável ALEXSANDRO LUIZ DOS SANTOS [24]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Idoso/Unidades de Acolhimento/Estimulo ao reordenamento

das unidades de acolhimento para Idosos (ILP, Casa Lar,etc.)
fiscalizadas pelo MP [40]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Guaraniaçu
Meta Regularizar o espaço em que se localiza o asilo, com definição

da natureza jurídica específica e assunção das obrigações
públicas por parte dos municípios da Comarca

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

0058.07.000001-1

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 Próprias [2]
Iniciativa Própria II
Iniciativa Promover o acompanhamento de como estão sendo

implementados os incentivos previstos nas Leis Municipais nº
445/2009 e 712/2013, do Município de Guaraniaçu/PR.

Objetivo Ingressar com ação de declaração de inconstitucionalidade
das Leis Municipais nº 445/2009 e 712/2013 de incentivo, as
quais permitem que o Município de Guaraniaçu/PR realize
trabalhos, utilizando seus maquinários e servidores, em
propriedades particulares rurais e urbanas de foram gratuita.

Área de Atuação Patrimônio Público
Palavra Chave Serviços Públicos
Meta Extinguir a prática de realização de obras em propriedades

particulares, utilizando-se de recursos públicos municipais.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0058.15.000228-3

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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