
Resposta do questionário

ID da resposta 232

Data de envio 2016-05-02 15:08:26

Última página 22

Idioma inicial pt-BR

Data de início 2016-05-02 15:05:37

Data da última ação 2016-05-02 15:08:26

Endereço IP 10.65.30.205

Promotoria Arapongas - 3ª Promotoria

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

0008.16.000109-8

Membro responsável PATRICIA CRISTINA SCHMIDT GRILI MACEDO

Informe o tipo da iniciativa que será 
cadastrada:

Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas"

Iniciativa
Planej Instit/Eficiência e Eficácia/Encerramento dos 
inquéritos policiais instaurados antes de 31/12/2011

Descreva em qual município a iniciativa será 
desenvolvida

ARAPONGAS

Meta
OFERECER DENÚNCIA E OU ARQUIVAMENTO - 
PRONUNCIAMENTOS DE MÉRITO - IPS 
INICIADOS ATÉ 31/12/2010

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

0008.16.000109-8

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.



Resposta do questionário

ID da resposta 495

Data de envio 2016-05-09 17:24:48

Última página 22

Idioma inicial pt-BR

Data de início 2016-05-09 16:50:15

Data da última ação 2016-05-09 17:24:48

Endereço IP 10.65.30.14

Promotoria Arapongas - 3ª Promotoria

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

0008.16.000109-8

Membro responsável PATRICIA CRISTINA SCHMIDT GRILI MACEDO

Informe o tipo da iniciativa que será 
cadastrada:

Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas"

Iniciativa
Criminal/Perdimento de Bens/Projeto Semear – 
Proposição e fiscalização de bens apreendidos em crimes 
de tráfico de drogas

Descreva em qual município a iniciativa será 
desenvolvida

ARAPONGAS

Meta
Perdimento cautelar dos veículos apreendidos em razão 
da prática do tráfico de drogas, referentes a Inquéritos 
Policiais e Ações Penais do ano de 2016/2017.

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

0008.16.000109-8

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.



Resposta do questionário

ID da resposta 497

Data de envio 2016-05-09 17:37:17

Última página 22

Idioma inicial pt-BR

Data de início 2016-05-09 17:26:30

Data da última ação 2016-05-09 17:37:17

Endereço IP 10.65.30.14

Promotoria Arapongas - 3ª Promotoria

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

0008.16.000109-8

Membro responsável PATRICIA CRISTINA SCHMIDT GRILI MACEDO

Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas"

Iniciativa
Planej Instit/Eficiência e Eficácia/Encerramento dos 
inquéritos policiais instaurados antes de 31/12/2011

Descreva em qual município a iniciativa será 
desenvolvida

Arapongas/Sabáudia

Meta
Oferecer denúncia e/ou arquivamento - 
pronunciamentos de mérito - Inquéritos Policiais 
iniciados até 31/12/2010.

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

0008.16.000109-8

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"

Iniciativa
Criminal/Perdimento de Bens/Projeto Semear – 
Proposição e fiscalização de bens apreendidos em 
crimes de tráfico de drogas



Descreva em qual município a iniciativa será 
desenvolvida

Arapongas / Sabáudia

Meta
Perdimento cautelar dos veículos apreendidos em 
razão da prática do tráfico de drogas, referentes ao 
ano de 2016/2017.

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

0008.16.000109-8

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.


