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Identificação
Promotoria Cornélio Procópio - 3ª Promotoria [110]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0043.16.000198-8

Membro responsável MARINA CALILLE SANCHES [488]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Planej Instit/Eficiência e Eficácia/Encerramento dos inquéritos

civis instaurados antes de 31/12/2013 [60]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Cornélio Procópio, Sertaneja e Leópolis
Meta Encerramento de 100% dos inquéritos civis instaurados antes

de 31/12/2013
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0043.16.000199-6

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 Planej Instit/Eficiência e Eficácia/Revisão e avaliação dos

procedimentos administrativos em andamento quanto à
necessidade de manutenção [62]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Cornélio Procópio, Sertaneja e Leópolis
Meta Encerramento de 50% dos Procedimentos Administrativos

instaurados antes de 31 de dezembro de 2015.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0043.16.000200-2

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/Arborização Urbana/Fomento à elaboração ou

revisão e implementação do Plano Municipal de Arborização
Urbana [47]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Sertaneja
Meta Município de Sertaneja com o Plano Municipal de Arborização

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

0043.14.000330-2

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 Meio Ambiente/Arborização Urbana/Fomento à elaboração ou

revisão e implementação do Plano Municipal de Arborização
Urbana [47]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Leópolis
Meta Município de Leópolis com o Plano Municipal de Arborização

Urbana elaborado e implementado
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento 0043.14.000328-8
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instaurado para acompanhamento 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? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada V
Iniciativa Meio Ambiente/Arborização Urbana/Fomento à elaboração ou

revisão e implementação do Plano Municipal de Arborização
Urbana [47]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Cornélio Procópio
Meta Município de Cornélio Procópio com o Plano Municipal de

Arborização Urbana elaborado e implementado
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0043.14.000327-8

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 VI
Iniciativa Consumidor/Alimentos/Projeto Segurança Alimentar –

Produtos de Origem Animal [5]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Cornélio Procópio
Meta Município de Cornélio Procópio, que possui produção de

produtos de origem vegetal, com o serviço de fiscalização
implantado ou adequado

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

0043.13.000072-2

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 VII
Iniciativa Consumidor/Alimentos/Projeto Segurança Alimentar –

Produtos de Origem Animal [5]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Leópolis
Meta Município de Leópolis, que possui produção de produtos de

origem vegetal, com o serviço de fiscalização implantado ou
adequado.

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

0043.13.000071-4

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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