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Promotoria Campo Mourão - 5ª Promotoria

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

0024.16.001034-4

Membro responsável ANDRE DEL GROSSI ASSUMPCAO

Informe o tipo da iniciativa que 
será cadastrada:

Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas"

Iniciativa
Criminal/Perdimento de Bens/Projeto Semear – Proposição e 
fiscalização de bens apreendidos em crimes de tráfico de drogas

Descreva em qual município a 
iniciativa será desenvolvida

Campo Mourão, Farol, Janiópolis, Luziana

Meta Ajuizar pedidos para XX% dos bens apreendidos

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

0024.16.001035-1

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 Próprias

Iniciativa Promover medidas para correção de irregularidades estruturais na 
cadeia pública de Campo Mourão, com perigo de epidemia e 



incêndio.

Objetivo

Identificar tecnicamente e promover as medidas necessárias 
(administrativas ou judiciais) para corrigir as irregularidades 
estruturais na cadeia pública de Campo Mourão, superando o perigo 
noticiado durante a inspeção semestral obrigatória realizada ao final 
do ano de 2015. 

Área de Atuação DIREITOS HUMANOS

Palavra Chave DIREITOS HUMANOS - ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS

Meta

Identificar e corrigir todas as irregularidades estruturais na cadeia 
pública de Campo Mourão até o final do biênio, ou promover a 
medida judicial correspondente (ação civil pública) para imposição 
de providências ao Estado do Paraná.

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

0024.15.001637-6

Procedimento PRO-MP regional 
(Informe o número do 
procedimento instaurado para 
registro do Plano Regional de 
Ação)

0046.16.035703-7

Deseja cadastrar mais alguma 
iniciativa?

Sim. Preencher com Iniciativas Próprias

Iniciativa
Promover a correção de irregularidades sanitárias na alimentação aos
presos da cadeia pública pelo Estado do Paraná e apurar 
responsabilidades.

Objetivo

Instituição de respeito à legislação sanitária na alimentação aos 
presos da cadeia pública da 16ª Subdivisão Policial Civil de Campo 
Mourão, a partir da constatação de infrações sanitárias realizada 
durante a inspeção semestral ao final do ano de 2015.

Área de Atuação DIREITOS HUMANOS

Palavra Chave DIREITOS HUMANOS - ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS

Meta

Corrigir integralmente as irregularidades sanitárias verificadas 
durante a inspeção semestral precedente no biênio previsto ou 
promover a medida judicial pertinente (ação civil pública) para 
imposição das providências devidas ao Estado do Paraná.

Procedimento PRO-MP (Informe o
número do procedimento 
instaurado para acompanhamento 

0024.15.001636-8



ou execução da iniciativa)

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.


