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Identificação
Promotoria Campo Largo - 3ª Promotoria [51]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0023.16.000280-6

Membro responsável AURELIO JOSE AGGIO [80]
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 Campo Largo
Meta Fiscalizar e cobrar do município de Campo Largo a garantia de

acesso a creche a todas as crianças, em idade própria com a
concessão de vagas em número suficiente e adequado à
demanda e ao crescimento da população infantil, atuando
junto aos poderes legislativo e executivo sugerindo a
proposição de inclusão e execução nos orçamentos públicos
de verbas orçamentárias próprias para a consecução das
metas objetivadas.

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

0023.16.000281-4

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 Balsa Nova
Meta Fiscalizar e cobrar do município de Balsa Nova a garantia de

acesso a creche a todas as crianças, em idade própria com a
concessão de vagas em número suficiente e adequado à
demanda e ao crescimento da população infantil, atuando
junto aos poderes legislativo e executivo sugerindo a
proposição de inclusão e execução nos orçamentos públicos
de verbas orçamentárias próprias para a consecução das
metas objetivadas.

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

0023.16.000282-2

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 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 Campo Largo
Meta Fiscalizar e cobrar do município de Campo Largo a garantia de

acesso a pré-escola a todas as crianças, em idade própria com
a concessão de vagas em número suficiente e adequado à
demanda e ao crescimento da população infantil, atuando
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junto aos poderes legislativo e executivo sugerindo a
proposição de inclusão e execução nos orçamentos públicos
de verbas orçamentárias próprias para a consecução das
metas objetivadas.

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

0023.16.000284-8

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 Balsa Nova
Meta Fiscalizar e cobrar do município de Balsa Nova a garantia de

acesso a pré-escola a todas as crianças, em idade própria com
a concessão de vagas em número suficiente e adequado à
demanda e ao crescimento da população infantil, atuando
junto aos poderes legislativo e executivo sugerindo a
proposição de inclusão e execução nos orçamentos públicos
de verbas orçamentárias próprias para a consecução das
metas objetivadas.

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

0023.16.000285-5

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 do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada V
Iniciativa Educação/Transporte Escolar/Fomento à melhoria nas

condições de transporte escolar prestado pelo Município [25]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Campo Largo
Meta Fiscalizar e cobrar do município de Campo Largo melhoria nas

condições do transporte escolar, atuando junto ao poder
executivo em busca de soluções imediatas para atendimento
da demanda manifesta.

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

0023.16.000291-3

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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