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Identificação
Promotoria Bandeirantes - 2ª Promotoria [36]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0014.16.000119-5

Membro responsável ELIANE MIYAMOTO FORTES [207]
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 Bandeirantes
Meta Concluir o Inquérito Civil n º 0014.11.000116-2
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0014.11.000116-2

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" [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 Santa Amelia
Meta Concluir o IC nº 0014.11.000117-0
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0014.11.000117-0

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/EC 59/2009/Fomento ao cumprimento da EC

59/2009 (Projeto Vagas na Educação Infantil) [21]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Bandeirantes
Meta Conclui o IC nº 0014.11.000116-2
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0014.11.000116-2

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" [1]
Iniciativa Padronizada IV
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 Santa Amélia
Meta Concluir o IC nº 0014.11.117-0
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0014.11.000117-0

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 [2]
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Iniciativa Própria V
Iniciativa Realizar a estruturação de Programa de acolhimento para

abrigar crianças e adolescentes na faixa etária de 07 a 17
anos que se encontram em situação de risco.

Objetivo Analisar possibilidade de formalizar TAC com o Prefeito para
implementação do Lar, não sendo possível, ingressar com
Ação Civil Pública para garantir a criação de programa de
acolhimento.

Área de Atuação Infância e Juventude
Palavra Chave Acolhimento Institucional
Meta Finalizar o IC nº 0014.13.000115-0
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0014.13.000115-0

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 [2]
Iniciativa Própria VI
Iniciativa Intervenção efetiva na Proteção do Patrimônio Público.
Objetivo Priorizar as diligências faltantes nos procedimentos

extrajudiciais mais antigos na área do Patrimônio Público.
Área de Atuação Patrimônio Público
Palavra Chave Patrimônio Público
Meta Finalizar os procedimentos extrajudiciais instaurados até 2013.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0014.16.000119-5

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 [2]
Iniciativa Própria VII
Iniciativa Redução do passivo dos Inquérito Policiais.
Objetivo Indicar as diligências faltantes ou concluir com arquivamento

ou denúncia.
Área de Atuação Crime
Palavra Chave Crime
Meta Analisar os inquéritos policiais instaurados até 2013.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0014.16.000119-5

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. [3]
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