
 

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 17:51:21
Endereço IP 10.65.141.19
Identificação
Promotoria Maringá - 17ª Promotoria [376]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0088.16.000621-4

Membro responsável MONICA LOUISE DE AZEVEDO [518]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Educação/Plano Municipal de Educação/Fomento à gestão

democrática do sistema municipal de educação [24]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Maringá
Meta Atendimento de 100% da demanda manifesta para a educação

básica e fundamental; Aprimoramento estrutural –
reeodenamento, ampliações de sedes, de nº de vagas, de
recursos humanos, etc.

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

0088.13.000995-9

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 Educação/Evasão Escolar/Combate à evasão escolar [23]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Paiçandu
Meta Atendimento de 100% da demanda manifesta para a educação

básica e fundamental; Aprimoramento estrutural –
reeodenamento, ampliações de sedes, de nº de vagas, de
recursos humanos, etc.

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

0088.13.000991-8

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 III
Iniciativa Infância e Juventude/Medida Socioeducativa/Fomento à

elaboração e implementação do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo. [44]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Paiçandu
Meta Garantir que o funcionamento adequado do programa

municipal de execução de medidas socioeducativas, conforme
dispõe o SINASE e a legislação atual, com a implementação
do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.

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

0088.14.002595-3

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 Infância e Juventude/Medida Socioeducativa/Fomento à

elaboração e implementação do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo. [44]
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Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Floresta
Meta Garantir que o funcionamento adequado do programa

municipal de execução de medidas socioeducativas, conforme
dispõe o SINASE e a legislação atual, com a implementação
do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.

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

0088.14.002592-0

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 V
Iniciativa Infância e Juventude/Medida Socioeducativa/Fomento à

elaboração e implementação do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo. [44]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Maringá
Meta Garantir que o funcionamento adequado do programa

municipal de execução de medidas socioeducativas, conforme
dispõe o SINASE e a legislação atual, com a implementação
do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.

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

0088.14.002588-0

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 VI
Iniciativa Infância e Juventude/Medida Socioeducativa/Fomento à

elaboração e implementação do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo. [44]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Doutor Camargo
Meta Garantir que o funcionamento adequado do programa

municipal de execução de medidas socioeducativas, conforme
dispõe o SINASE e a legislação atual, com a implementação
do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.

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

0088.14.002594-6

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 VII
Iniciativa Infância e Juventude/Medida Socioeducativa/Fomento à

elaboração e implementação do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo. [44]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Ivatuba
Meta Garantir que o funcionamento adequado do programa

municipal de execução de medidas socioeducativas, conforme
dispõe o SINASE e a legislação atual, com a implementação
do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.

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

0088.14.002591-2

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 Educação/Educação Inclusiva/Acompanhamento das

denúncias relativas a educação inclusiva [22]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Maringá
Meta Acompanhamento da oferta de educação especial na rede

pública de ensino na cidade de Maringá
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0088.12.000435-8

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
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procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)
Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas Próprias [2]
Iniciativa Própria IX
Iniciativa Acompanhamento da construção de políticas públicas para a

juventude e a implementação do Conselho Municipal da
Juventude de Maringá.

Objetivo Assegurar a proteção dos direitos do público jovem e estimular
o controle social.

Área de Atuação Infância e Juventude
Palavra Chave Implementação Projeto Social; MP Social
Meta Garantir que o Município de Maringá institua o Conselho

Municipal da Juventude, bem como construa, de forma
democrática e com a participação do público jovem, a sua
Política Municipal para a Juventude.

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

0088.14.002114-3

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 Próprias [2]
Iniciativa Própria X
Iniciativa Fomento à regulação do atendimento de adolescentes

dependentes de substâncias psicoativas ou portadores de
doenças mentais nas Comunidades Terapêuticas e no Hospital
Municipal de Maringá, no Município de Maringá.

Objetivo Garantir que órgãos gestores municipais e estaduais
implementem um fluxo de atendimento adequado
contemplando a inserção, o companhamento e o desligamento
dos adolescentes que demandem atendimento em
Comunidades Terapêuticas e no Hospital Psiquiátrico; Garantir
o acesso dos adolescentes atendidos à atividades
educacionais adequadas ao seu nível de escolaridade (durante
o tratamento); Garantir que os atendimentos prestados pelas
Comunidades Terapêuticas a adolescentes advindos de outros
municípios sejam comunicados às Promotorias de Justiça de
referência (proteção por situação de risco ou por cumprimento
de medida socioeducativa) mediante, inclusive, à
apresentação do Plano Individual de Atendimento que será
executado por meio do serviço.

Área de Atuação Infância e Juventude; Saúde.
Palavra Chave Medida de proteção; saúde; comunidades terapêuticas; saúde

mental.
Meta Assegurar a proteção integral do adolescente.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0088.16.000637-0

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]
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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 10/05/2016 14:25:58
Endereço IP 10.65.141.19
Identificação
Promotoria Maringá - 17ª Promotoria [376]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0088.16.000621-4

Membro responsável MONICA LOUISE DE AZEVEDO [518]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa Própria [2]
Iniciativa Própria I
Iniciativa Monitoramento da ampliação da rede de atendimento

socioeducativa por meio da implementação de unidade de
semiliberdade, na cidade de Maringá, para atendimento da
região metropolitana.

Objetivo Fiscalizar a implementação de unidade de semiliberdade no
âmbito da comarca.

Área de Atuação Infância e Juventude;
Palavra Chave Medida Socioeducativa; SINASE.
Meta Assegurar a proteção integral do adolescente.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0088.16.000638-8

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 Próprias [2]
Iniciativa Própria II
Iniciativa Fomento à promoção do acesso dos adolescentes em

cumprimento de medida socioeducativa e/ou em situação de
vulnerabilidade social à aprendizagem e qualificação
profissional e tecnológica.

Objetivo Garantir que os adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa e/ou em situação de vulnerabilidade social
tenham acesso a cursos técnico-profissionais e de
aprendizagem profissional, bem como acesso a oportunidade
de emprego.

Área de Atuação Infância e Juventude; Educação.
Palavra Chave Educação; Ensino Profissionalizante.
Meta Assegurar a proteção integral do adolescente.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0088.16.000639-6

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 Próprias [2]
Iniciativa Própria III
Iniciativa Monitorar o cumprimento, por parte dos estabelecimento de

ensino infantil, fundamental e médio, a Lei 13.185/2015,
quanto a implementação de medidas de conscientização,
prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação
sistemática (bullying).

Objetivo Redução do número de ocorrências de bullying nas escolas;
Redução do número de informações recebidas envolvendo
atuações inadequadas por parte da SEDUC e do NRE no
enfrentamento ao bullying nas escolas.

Área de Atuação Infância e Juventude; Educação.
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Palavra Chave Ato Infracional; Educação; Ensino Fundamental; Ensino Médio;
Violência Escolar.

Meta Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0088.16.000641-2

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 Próprias [2]
Iniciativa Própria IV
Iniciativa Implementação do PASE - Programa de Apoio Socioeducativo,

junto ao CRSE - Centro de Referência Socioeducativo de
Maringá.

Objetivo Implementação, no Centro de Referência Socioeducativo
(CRSE), do PASE, que se trata de um Programa que visa
oferecer atividades de orientação, apoio, acompanhamento e
trabalho socioeducativo aos adolescente (e seus familiares),
em horários opostos ao da escola, com vistas à formação para
a cidadania, ao desenvolvimento de sociabilidades e à
prevenção de situações de risco social.

Área de Atuação Infância e Juventude
Meta Medidas de proteção.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0088.16.000640-4

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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