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Identificação
Promotoria Mandaguaçu - Promotoria [349]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0081.16.000096-4

Membro responsável SIMONE RODRIGUES BORBA PAIM [652]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Saúde/Combate à Dengue/Fomento à prevenção e ao

combate à dengue [69]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Mandaguaçu
Meta Município adequado ao Programa Naciona de Controle da

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

0081.15.000385-3

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 Saúde/Combate à Dengue/Fomento à prevenção e ao

combate à dengue [69]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Ourizona
Meta Município adequado ao Programa Nacional de Controle da

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

0081.15.000386-1

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/Combate à Dengue/Fomento à prevenção e ao

combate à dengue [69]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida São Jorge do Ivaí
Meta Município adequado ao Programa Nacional de Controle da

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

0081.15.000387-9

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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