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Promotoria Icaraíma - Promotoria [295]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0063.16.000122-6

Membro responsável CARLOS ALBERTO DIAS TORRES [102]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Infância e Juventude/Conselho Tutelar/Qualificação da

atuação do Conselho Tutelar [42]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Icaraíma
Meta Auxiliar o Conselho Tutelar do Município de Icaraíma a

entender e desempenhar suas atividades de forma satisfatória.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0063.16.000123-4

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 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 Ivaté
Meta Auxiliar o Conselho Tutelar do Município de Ivaté a entender e

desempenhar suas atividades de forma satisfatória.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0063.16.000124-2

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 do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada III
Iniciativa Educação/Creche/Fomento ao acesso à educação para as

crianças de 0 a 3 anos de idade, conforme demanda manifesta
[20]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Icaraíma
Meta Garantir o direito à educação de todas as crianças de 0 a 3

anos de idade, do Município de Icaraíma.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0063.16.000125-9

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 IV
Iniciativa Educação/Creche/Fomento ao acesso à educação para as

crianças de 0 a 3 anos de idade, conforme demanda manifesta
[20]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Ivaté
Meta Garantir o direito à educação de todas as crianças de 0 a 3

anos de idade, do Município de Ivaté.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0063.16.000126-7
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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 V
Iniciativa Planej Instit/Eficiência e Eficácia/Análise e acompanhamento

de proc judiciais e extrajudiciais de crianças e adolescentes
em acolhimento [58]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Icaraíma
Meta Análise e acompanhamento de todos os procedimentos

judiciais e extrajudiciais envolvendo crianças e adolescentes
em acolhimento.

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

0063.16.000127-5

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 VI
Iniciativa Planej Instit/Eficiência e Eficácia/Encerramento dos inquéritos

civis instaurados antes de 31/12/2013 [60]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Icaraíma
Meta Acompanhamento dos inquéritos civis instaurados antse de

31/12/2013, visando o seu encerramento.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0063.16.000128-3

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 VII
Iniciativa Planej Instit/Eficiência e Eficácia/Encerramento dos inquéritos

civis instaurados antes de 31/12/2013 [60]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Ivaté
Meta Acompanhamento dos inquéritos civis instaurados antes de

31/12/2013, visando o seu encerramento.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0063.16.000130-9

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 VIII
Iniciativa Planej Instit/Eficiência e Eficácia/Encerramento dos inquéritos

policiais instaurados antes de 31/12/2011 [61]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Icaraíma
Meta Acompanhamento dos inquéritos policiais instaurados antes de

31/12/2011, visando o seu encerramento.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0063.16.000129-1

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 IX
Iniciativa Planej Instit/Eficiência e Eficácia/Encerramento dos inquéritos

policiais instaurados antes de 31/12/2011 [61]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Ivaté
Meta Acompanhamento dos inquéritos policiais instaurados antes de

31/12/2011, visando o seu encerramento.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0063.16.000131-7

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)
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Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada X
Iniciativa Planej Instit/Eficiência e Eficácia/Revisão e avaliação dos

procedimentos administrativos em andamento quanto à
necessidade de manutenção [62]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Icaraíma
Meta Acompanhamento da revisão e avaliação dos procedimentos

administrativos em andamento quanto à necessidade de sua
manutenção.

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

0063.16.000132-5

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]
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