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Identificação
Promotoria Arapongas - 2ª Promotoria [20]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0008.16.000213-8

Membro responsável MARCOS VINICIUS PESENTI [466]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
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 Arapongas/PR
Meta Atendimento de 100% da demanda existente no município de

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

0008.16.000214-6

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 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 Sabáudia/PR
Meta Atendimento de 100% da demanda existente no município de

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

0008.16.000215-3

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 III
Iniciativa Educação/Educação Inclusiva/Acompanhamento das

denúncias relativas a educação inclusiva [22]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida
Meta Atender 100% das crianças de 04 a 17 anos com deficiências,

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação.

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

0008.16.000216-1

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 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 Arapongas/PR
Meta Atender 100% das crianças de 04 a 05 anos no município de

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

0008.16.000217-9

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 V
Iniciativa Educação/EC 59/2009/Fomento ao cumprimento da EC

59/2009 (Projeto Vagas na Educação Infantil) [21]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Sabáudia/PR
Meta Atender 100% das crianças de 04 a 05 anos no município de

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

0008.16.000218-7

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 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 Arapongas/PR
Meta Fomentar a implementação do Plano Municipal de

Atendimento Socioeducativo na cidade de Arapongas.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0008.16.000221-1

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 VII
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 Sabáudia/PR
Meta Fomentar a implementação do Plano Municipal de

Atendimento Socioeducativo na cidade de Sabáudia.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0008.16.000222-9

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 Infância e Juventude/Conselho Tutelar/Qualificação da

atuação do Conselho Tutelar [42]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Arapongas/PR
Meta Promover uma reunião anual de qualificação com a

participação de membros do Conselho Tutelar.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0008.16.000223-7

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 Infância e Juventude/Conselho Tutelar/Qualificação da

atuação do Conselho Tutelar [42]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Sabáudia/PR
Meta Promover uma reunião anual de qualificação com a

participação de membros do Conselho Tutelar.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0008.16.000224-5

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
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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 X
Iniciativa Infância e Juventude/Investigação de

paternidade/Reconhecimento de paternidade de forma
voluntária [43]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida
Meta Promover o reconhecimento voluntário de paternidade em 20%

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

0008.16.000220-3

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]
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