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Identificação
Promotoria Cianorte - 1ª Promotoria [88]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0036.16.001923-2

Membro responsável ANASTACIO FERNANDES NETO [47]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Criminal/Audiências de Custódia/Qualificação da atuação em

audiências de custódia [11]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida
Meta Participação de 100% das audiências às quais estiver

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

0036.16.001925-7

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 II
Iniciativa Meio Ambiente/Agrotóxico/Orientação quanto ao uso e aos

impactos causados pelos agrotóxicos e apuração dos
respectivos danos [46]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida
Meta Eliminar a aplicação irregular de agrotóxicos
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0036.15.000689-2

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 Meio Ambiente/Intervenção em APP/Fomento à fiscalização

ambiental do Município em Áreas de Preservação Permanente
[48]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Cianorte
Meta Recuperação da Bacia do Rio Bolívar e seus afluentes
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0036.15.002647-8

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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