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Promotoria Marialva - 2ª Promotoria

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

0086.16.000065-8

Membro responsável MARIA SONIA FREIRE GARCIA

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

Iniciativa
Educação/Creche/Fomento ao acesso à educação para 
as crianças de 0 a 3 anos de idade, conforme demanda 
manifesta

Descreva em qual município a iniciativa será 
desenvolvida

Itambé

Meta Atendimento de 100% da demanda manifesta

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

0086.16.000068-2

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"

Iniciativa
Educação/Creche/Fomento ao acesso à educação para 
as crianças de 0 a 3 anos de idade, conforme demanda 
manifesta



Descreva em qual município a iniciativa será 
desenvolvida

Marialva

Meta Atendimento de 100% da demanda manifesta

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

0086.16.000067-4

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"

Iniciativa
Planej Instit/Eficiência e Eficácia/Análise e 
acompanhamento de proc judiciais e extrajudiciais de 
crianças e adolescentes em acolhimento

Descreva em qual município a iniciativa será 
desenvolvida

Foro Regional de Marialva

Meta
100% dos procedimentos judiciais e extrajudiciais 
envolvendo crianças e adolescentes revisados 
semestralmente

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

0086.16.000066-6

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.


