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Identificação
Promotoria Matinhos - 1ª Promotoria [385]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0090.16.000091-6

Membro responsável CAIO BERGAMO ARCANGELO MARQUES [93]
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 Matinhos
Meta Regularizar e fomentar a implementação da unidade de

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

0090.16.000092-4

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

0090.16.000091-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada II
Iniciativa Infância e Juventude/Medida Socioeducativa/Fomento à

elaboração e implementação do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo. [44]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Matinhos
Meta fomentar a elaboração e implementação do Plano municipal de

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

0090.14.000191-9

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

0090.16.000091-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas Próprias [2]
Iniciativa Própria III
Iniciativa Capacitar e promover discussões junto ao órgão de proteção

da pessoa idosa do município - CREAS
Objetivo Aproximar a atuação dos órgão de proteção da pessoa idosa

do Ministério Público.
Área de Atuação Idoso
Palavra Chave Idoso
Meta Promover encontros e reuniões que fomentem a discussão de

casos concretos envolvendo idosos em situação de risco,
visando a tomada de providências mais efetivas.

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

0090.16.000053-6

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

0090.16.000091-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada IV
Iniciativa Educação/Transporte Escolar/Fomento à melhoria nas

condições de transporte escolar prestado pelo Município [25]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Matinhos
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Meta Melhorar a qualidade do transporte escolar prestado pelo
município

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

0090.15.000195-7

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

0090.16.000091-6

Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada V
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 Matinhos
Meta Minimizar o número de crianças sem acesso a creches no

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

0090.14.000154-7

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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