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Promotoria União da Vitória - 5ª Promotoria

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

0152.16.000631-7

Membro responsável ADEMIR RIBEIRO DE SOUZA

Informe o tipo da iniciativa que será 
cadastrada:

Iniciativa Própria

Iniciativa

Implementar o funcionamento do Conselho Municipal de 
Segurança do Município de União da Vitória, de forma que o 
mesmo auxilie os órgãos de segurança na prevenção e repressão 
aos crimes com maior incidência na comarca.

Objetivo

Assegurar o efetivo funcionamento Conselho Municipal de 
Segurança do Município de União da Vitória , visando à 
deliberação e ao acompanhamento da execução de Políticas 
Públicas Pública.

Área de Atuação Planejamento Institucional

Palavra Chave Conselho Municipal de Segurança de União da Vitória

Meta
Acompanhamento do Conselho do Municipal de Segurança de 
União da Vitória

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

0152.16.000632-5

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 Próprias

Iniciativa

Aprimorar o controle externo da atividade policial na prevenção
de eventuais abusos de autoridade, comparando o trabalho da 
polícia militar (detenções) com a consequente investigação dos 
fatos pela polícia civil.

Objetivo
Intensificar o controle externo da atividade policial visando 
prevenir a ocorrência de eventuais abusos de autoridade em 
relação as detenções.

Área de Atuação Controle Externo da Atividade Policial

Palavra Chave Abuso de Autoridade

Meta Comarca de União da Vitória

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

0152.16.000632-5

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.


