
 

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

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

  Data de envio submitdate 06/05/2016 13:33:04
Endereço IP 10.65.113.13
Identificação
Promotoria Laranjeiras do Sul - 1ª Promotoria [314]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0076.16.000115-2

Membro responsável RAMIRES HOFFMANN LOLLI [568]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Patrimônio Público/Orçamento e Publicidade – Portal da

Transparência/Projeto Transparência nos Municípios [55]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Poder Executivo do Município de Porto Barreiro
Meta Realizar rotineiramente confronto das publicações da imprensa

com as do Portal da Transparência, para avaliação de sua
integral alimentação. Realizar bimestralmente a avaliação das
informações disponibilizadas no Portal da Transparência.
Solicitar semestralmente a avaliação do Portal da
Transparência pelo CAEX. Empreender esforços para que as
obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta
pelo atual gestor sejam cumpridas também pelo seu sucessor.

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

0076.15.000349-9

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 Patrimônio Público/Orçamento e Publicidade – Portal da

Transparência/Projeto Transparência nos Municípios [55]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Poder Executivo do Município de Marquinho
Meta Realizar rotineiramente confronto das publicações da imprensa

com as do Portal da Transparência, para avaliação de sua
integral alimentação. Realizar bimestralmente a avaliação das
informações disponibilizadas no Portal da Transparência.
Solicitar semestralmente a avaliação do Portal da
Transparência pelo CAEX. Empreender esforços para que as
obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta
pelo atual gestor sejam cumpridas também pelo seu sucessor.

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

0076.15.000348-1

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 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 Poder Executivo do Município de Laranjeiras do Sul
Meta Realizar rotineiramente confronto das publicações da imprensa

com as do Portal da Transparência, para avaliação de sua
integral alimentação. Realizar bimestralmente a avaliação das
informações disponibilizadas no Portal da Transparência.
Solicitar semestralmente a avaliação do Portal da
Transparência pelo CAEX. Empreender esforços para que as
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obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta
pelo atual gestor sejam cumpridas também pelo seu sucessor.

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

0076.15.000347-3

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 Patrimônio Público/Orçamento e Publicidade – Portal da

Transparência/Projeto Transparência nos Municípios [55]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Poder Executivo do Município de Nova Laranjeiras
Meta Realizar rotineiramente confronto das publicações da imprensa

com as do Portal da Transparência, para avaliação de sua
integral alimentação. Realizar bimestralmente a avaliação das
informações disponibilizadas no Portal da Transparência.
Solicitar semestralmente a avaliação do Portal da
Transparência pelo CAEX. Empreender esforços para que as
obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta
pelo atual gestor sejam cumpridas também pelo seu sucessor.

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

0076.15.000346-5

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 Patrimônio Público/Orçamento e Publicidade – Portal da

Transparência/Projeto Transparência nos Municípios [55]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Poder Executivo do Município de Rio Bonito do Iguaçu
Meta Realizar rotineiramente confronto das publicações da imprensa

com as do Portal da Transparência, para avaliação de sua
integral alimentação. Realizar bimestralmente a avaliação das
informações disponibilizadas no Portal da Transparência.
Solicitar semestralmente a avaliação do Portal da
Transparência pelo CAEX.

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

0076.15.000345-7

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 VI
Iniciativa Patrimônio Público/Orçamento e Publicidade – Portal da

Transparência/Projeto Transparência nos Municípios [55]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Poder Legislativo do Município de Marquinho
Meta Realizar rotineiramente confronto das publicações da imprensa

com as do Portal da Transparência, para avaliação de sua
integral alimentação. Realizar bimestralmente a avaliação das
informações disponibilizadas no Portal da Transparência.
Solicitar semestralmente a avaliação do Portal da
Transparência pelo CAEX. Empreender esforços para que as
obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta
pelo atual gestor sejam cumpridas também pelo seu sucessor.

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

0076.15.000344-0

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 Patrimônio Público/Orçamento e Publicidade – Portal da

Transparência/Projeto Transparência nos Municípios [55]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Poder Legislativo do Município de Laranjeiras do Sul
Meta Realizar rotineiramente confronto das publicações da imprensa
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com as do Portal da Transparência, para avaliação de sua
integral alimentação. Realizar bimestralmente a avaliação das
informações disponibilizadas no Portal da Transparência.
Solicitar semestralmente a avaliação do Portal da
Transparência pelo CAEX. Empreender esforços para que as
obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta
pelo atual gestor sejam cumpridas também pelo seu sucessor.

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

0076.15.000343-2

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 VIII
Iniciativa Patrimônio Público/Orçamento e Publicidade – Portal da

Transparência/Projeto Transparência nos Municípios [55]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Poder Legislativo do Município de Nova Laranjeiras
Meta Realizar rotineiramente confronto das publicações da imprensa

com as do Portal da Transparência, para avaliação de sua
integral alimentação. Realizar bimestralmente a avaliação das
informações disponibilizadas no Portal da Transparência.
Solicitar semestralmente a avaliação do Portal da
Transparência pelo CAEX. Empreender esforços para que as
obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta
pelo atual gestor sejam cumpridas também pelo seu sucessor.

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

0076.15.000342-4

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 IX
Iniciativa Patrimônio Público/Orçamento e Publicidade – Portal da

Transparência/Projeto Transparência nos Municípios [55]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Poder Legislativo do Município de Rio Bonito do Iguaçu
Meta Realizar rotineiramente confronto das publicações da imprensa

com as do Portal da Transparência, para avaliação de sua
integral alimentação. Realizar bimestralmente a avaliação das
informações disponibilizadas no Portal da Transparência.
Solicitar semestralmente a avaliação do Portal da
Transparência pelo CAEX. Empreender esforços para que as
obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta
pelo atual gestor sejam cumpridas também pelo seu sucessor.

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

0076.15.000341-6

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 X
Iniciativa Patrimônio Público/Orçamento e Publicidade – Portal da

Transparência/Projeto Transparência nos Municípios [55]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Poder Legislativo do Município de Porto Barreiro
Meta Realizar rotineiramente confronto das publicações da imprensa

com as do Portal da Transparência, para avaliação de sua
integral alimentação. Realizar bimestralmente a avaliação das
informações disponibilizadas no Portal da Transparência.
Solicitar semestralmente a avaliação do Portal da
Transparência pelo CAEX. Empreender esforços para que as
obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta
pelo atual gestor sejam cumpridas também pelo seu sucessor.

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

0076.15.000340-8

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
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Ação)
Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
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Nome do questionário (ID): Plano Setorial de Ação - 2016/2017 - Promotorias de
Justiça (187253)

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

  Data de envio submitdate 06/05/2016 13:50:58
Endereço IP 10.65.113.13
Identificação
Promotoria Laranjeiras do Sul - 1ª Promotoria [314]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0076.15.000115-2

Membro responsável RAMIRES HOFFMANN LOLLI [568]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Meio Ambiente/Resíduos Sólidos/Fomento à elaboração e

implementação Plano Munic. de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos (Lei 12.305/10) [52]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida
Meta Realizar levantamento da observância, pelos municípios da

Comarca de Laranjeiras do Sul, da Lei nº 12.305/2010 e dos
planos de resíduos sólidos, até o final de 2016. Dar
continuidade as tratativas para adequações necessárias.
Adotar medidas judiciais e extrajudiciais para sanar eventuais
irregularidades, até o final 2017.

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

0076.15.000196-4

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 Eleitoral/Eventos Preparatórios/Realização de audiências

públicas e/ou reuniões preparatórias [30]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida
Meta Realizar reuniões preparatórias para as eleições municipais de

2016.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0076.16.000116-0

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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Resposta do questionário

ID da resposta 407

Data de envio 2016-05-06 13:50:58

Última página 22

Idioma inicial pt-BR

Data de início 2016-05-06 13:37:53

Data da última ação 2016-05-06 13:50:58

Endereço IP 10.65.113.13

Promotoria Laranjeiras do Sul - 1ª Promotoria

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

0076.15.000115-2

Membro responsável RAMIRES HOFFMANN LOLLI

Informe o tipo da iniciativa que 
será cadastrada:

Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas"

Iniciativa
Meio Ambiente/Resíduos Sólidos/Fomento à elaboração e 
implementação Plano Munic. de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(Lei 12.305/10)

Descreva em qual município a 
iniciativa será desenvolvida

 

Meta

Realizar levantamento da observância, pelos municípios da Comarca 
de Laranjeiras do Sul, da Lei nº 12.305/2010 e dos planos de resíduos
sólidos, até o final de 2016. Dar continuidade as tratativas para 
adequações necessárias. Adotar medidas judiciais e extrajudiciais 
para sanar eventuais irregularidades, até o final 2017.

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

0076.15.000196-4

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"

Iniciativa
Eleitoral/Eventos Preparatórios/Realização de audiências públicas 
e/ou reuniões preparatórias

Descreva em qual município a 
iniciativa será desenvolvida

 

Meta Realizar reuniões preparatórias para as eleições municipais de 2016.

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

0076.16.000116-0

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.


