
 

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 04/05/2016 08:39:04
Endereço IP 10.65.173.52
Identificação
Promotoria Ponta Grossa - 16ª Promotoria [449]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0113.15.001434-9

Membro responsável MARCELO AUGUSTO RIBEIRO [436]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa Própria [2]
Iniciativa Própria I
Iniciativa Contribuir com formulação de políticas públicas voltadas ao

combate à violência contra a mulher nas relações domésticas,
familiares e de afeto na Comarca de Ponta Grossa/PR.

Objetivo Obter, ao longo de dois anos, dados que permitam visualizar
as particularidades da Comarca relacionadas ao tema, tais
como: bairros e regiões com maior índice dessa forma de
violência, perfis da vítima e do agressor, dentre outros.

Área de Atuação Violência Doméstica
Palavra Chave Violência física, psicológica, patrimonial contra a mulher
Meta Obter, ao longo de dois anos, dados que permitam visualizar

as particularidades da Comarca relacionadas ao tema
violência doméstica.

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

0113.15.001434-9

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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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 04/05/2016 08:45:49
Endereço IP 10.65.173.52
Identificação
Promotoria Ponta Grossa - 16ª Promotoria [449]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0113.14.001924-2

Membro responsável MARCELO AUGUSTO RIBEIRO [436]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa Própria [2]
Iniciativa Própria I
Iniciativa Realizar atendimento às vítimas infanto-juvenis pela rede

pública nos casos de violência.
Objetivo Estabelecer um fluxo de atendimento para as vítimas

infanto-juvenis de violência.
Área de Atuação Violência contra crianças e adolescentes
Palavra Chave Violência psicológica, sexual, físicas, entre outras.
Meta Estabelecer um fluxo de atendimento para as vítimas

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

0113.14.001924-2

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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