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Identificação
Promotoria Mallet - Promotoria [347]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0079.16.000019-0

Membro responsável ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA [618]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa Própria [2]
Iniciativa Própria I
Iniciativa Diminuir a quantidade de inquéritos relatados promovendo seu

arquivamento ou oferecendo denúncia.
Objetivo Diminuir casos de prescrição.
Área de Atuação Criminal
Palavra Chave Inquéritos
Meta Analisar todos os inquéritos processuais iniciados até 2010.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0079.16.000019-0

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 Próprias [2]
Iniciativa Própria II
Iniciativa Implantação do SINASE e fiscalização de suas atividades.
Objetivo Implantação pelo Município do SINASE para regular

cumprimento de medidas socioeducativas.
Área de Atuação Infância e Juventude.
Palavra Chave SINASE
Meta Acompanhamento dos Procedimentos Preparatórios e

formalização de TAC ou Proposição de Ação Civil Pública.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0079.16.000029-9

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 Próprias [2]
Iniciativa Própria III
Iniciativa Como os municípios da Comarca apresentam elevadíssimo

número de casos de alcoolismo, pretende-se realizar
Campanha de prevenção e combate.

Objetivo Reduzir, à longo praz, o número de dependentes do álcool.
Por consequência, reduzir, também, o número de crimes
decorrentes do consumo de álcool, i qye inclui, nesta
Comarca, crimes contra a dignidade sexual, cujas vítimas são
crianças e adolescentes.

Área de Atuação Saúde.
Palavra Chave Outros.
Meta Palestras para conscientização dos riscos e malefícios do uso

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

0079.15.000023-4

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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