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Identificação
Promotoria Maringá - 4ª Promotoria [363]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0088.16.000536-4

Membro responsável VILMA APARECIDA BONIFACIO BENITES ENCISO [695]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Infância e Juventude/Investigação de

paternidade/Reconhecimento de paternidade de forma
voluntária [43]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Maringá, Doutor Camargo, Floresta, Ivatuba, Paiçandu
Meta 80% dos casos de reconhecimento de paternidade

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

0088.16.000537-2

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 II
Iniciativa Infância e Juventude/Investigação de

paternidade/Reconhecimento de paternidade de forma
voluntária [43]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Maringá, Doutor Camargo, Floresta, Ivatuba e Paiçandu.
Meta Ingresso com ação de investigação em 100% dos casos em

que o reconhecimento voluntário de paternidade tenha restado
frustrado.

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

0088.16.000548-9

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 Atendimento ao público realizado diariamente na Promotoria,

referente às áreas de atuação (Divórcio, Investigação de
paternidade, visitas, guarda, alimentos etc.).

Objetivo Assegurar atendimento e esclarecimentos de forma clara e
acessível à população acerca de assuntos familiares como
divórcio, união estável, guarda, visitas, alimentos,
regularização de paternidade, dentre outros.

Área de Atuação Família
Palavra Chave Alimentos, paternidade, guarda, visitas, divórcio, união estável.
Meta Fornecimento de instruções, esclarecimentos ou devido

encaminhamento a 100% dos casos demandados.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0088.16.000550-5

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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