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Promotoria Pinhão - 2ª Promotoria

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

0109.16.000053-4

Membro responsável EDUARDO RATTO VIEIRA

Informe o tipo da iniciativa 
que será cadastrada:

Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas"

Iniciativa
Infância e Juventude/Conselho Tutelar/Qualificação da atuação do 
Conselho Tutelar

Descreva em qual município a 
iniciativa será desenvolvida

Pinhão e Reserva do Iguaçu

Meta
Realização de 10 reuniões de qualificação com a participação de 
membros do Conselho Tutelar dos Municípios de Pinhão e Reserva do 
Iguaçu

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

0109.16.000054-2

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
Infância e Juventude/Investigação de paternidade/Reconhecimento de 
paternidade de forma voluntária

Descreva em qual município a 
iniciativa será desenvolvida

Pinhão e Reserva do Iguaçu

Meta
resolução de 100 % dos casos de reconhecimento de paternidade 
demandados/noticiados

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

0109.16.000055-9

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 Próprias

Iniciativa
Orientação de adolescentes e profissionais da rede de ensino quanto às 
consequências da prática de atos infracionais.

Objetivo Prevenir a prática de atos infracionais no ambiente escolar e fora dele. 

Área de Atuação Infância e Juventude

Palavra Chave Ato Infracional

Meta

Realização de reuniões com diretores das escolas estaduais dos 
Municípios de Pinhão e Reserva do Iguaçu visando identificar os 
problemas enfrentados no ambiente escolar relacionados à prática de atos
infracionais. Realização de palestras nas escolas estaduais dos 
Municípios de Pinhão e Reserva do Iguaçu visando esclarecer os 
adolescentes e profissionais de ensino acerca das consequências da 
prática de atos infracionais.

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

0109.16.000056-7

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.


