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Nome do questionário (ID): Plano Setorial de Ação - 2016/2017 - Promotorias de Justiça (187253)

  Data de envio submitdate 05/05/2016 14:45:04
Endereço IP 10.65.242.11
Identificação
Promotoria Curitiba - Promotoria de Santa Felicidade [207]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0046.16.036078-3

Membro responsável MARIA NATALINA NOGUEIRA DE M. SANTAROSA [477]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa Própria [2]
Iniciativa Própria I
Iniciativa Combater a Criminalidade; Combater o uso de drogas;

Instaurar procedimentos e agilizar a realização de diligência
para rápida solução dos procedimentos administrativos na
área da infância e juventude- situação de risco; Auxiliar na
resolução extrajudicial dos conflitos na área da família;

Objetivo Diminuir o número de ocorrências de contravenções penais e
crimes contra a administração pública; Aumento de programas
educativos sobre os efeitos das drogas; Agilizar a adoção das
medidas necessárias para fazer cessar a situação de risco e
assegurar os direitos da criança e do adolescente; Agilizar a
resolução dos conflitos envolvendo guarda, alimentos e direito
de visitas.

Área de Atuação Juizado Especial Criminal, Vara de Infância e Juventude, Vara
de Família.

Palavra Chave Plano Setorial de Ação
Meta Intensificar as ações no combate à criminalidade e orientação

aos usuários de drogas sobre os malefícios do suo de
substâncias entorpecentes e maneiras de prevenção e
recupeação. Asseggurar a proteção integral de crianças e
adolescentes. Fomentar a realização de acordos e diminuir o
prazo de resolução dos conflitos na área de família, a fim de
assegurar os direitos de crianças e adolescentes.

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

0046.16.036078-3

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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