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Identificação
Promotoria Iporã - Promotoria [298]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0066.16.000178-1

Membro responsável DANILO CARDOSO DECCO [162]
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
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)

0066.16.000179-9

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/Encerramento dos inquéritos

policiais instaurados antes de 31/12/2011 [61]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida
Meta Encerramento de 100% dos inquéritos policiais instaurados

antes de 31/12/2011
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0066.16.000180-7

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 III
Iniciativa Patrimônio Público/Orçamento e Publicidade – Portal da

Transparência/Projeto Transparência nos Municípios [55]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida
Meta Regularização dos Portais da Transparência dos Municípios e

Câmaras Municipais das cidades que integram a comarca de
Iporã

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

0066.16.000181-5

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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