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Identificação
Promotoria Jacarezinho - 2ª Promotoria [305]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0070.16.000116-3

Membro responsável MARISTELA APARECIDA C.CARULA [494]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Planej Instit/Eficiência e Eficácia/Revisão e avaliação dos

procedimentos administrativos em andamento quanto à
necessidade de manutenção [62]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida JACAREZINHO
Meta Finalizar procedimentos já instaurados até junho de 2016
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0070.16.000116-3

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 II
Iniciativa Apoio Comunitário/Rede de Serviço/Projeto Semear –

Fomento à implementação da Rede de Serviços para o
Enfrentamento às Drogas [3]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida JACAREZINHO
Meta Prevenção e combate ao tráfico de drogas envolvendo

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

0070.16.000116-3

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 III
Iniciativa Saúde/Medicamentos/Garantia da oferta pelo Poder Público

de medicamentos especializados e de atenção básica [71]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida JACAREZINHO
Meta Reduzir a demanda judicial de pedidos de medicamentos.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0070.16.000116-3

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/Conselho Tutelar/Qualificação da

atuação do Conselho Tutelar [42]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida JACAREZINHO
Meta Capacitar os conselheiros tutelares, priozirando a

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

0070.16.000116-3

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de

                               página 1 / 2



 

Ação)
Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas do "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada V
Iniciativa Projeto Social/Movimento Paraná sem Corrupção/Projeto

Geração Atitude [66]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida JACAREZINHO
Meta Conscientizar as crianças e adolescentes no exercício da

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

0070.16.000116-3

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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