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Membro responsável EVANDRO AUGUSTO DELL AGNELO SANTOS

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

Iniciativa
Apoio Comunitário/Rede de Serviço/Projeto Semear – 
Fomento à implementação da Rede de Serviços para o 
Enfrentamento às Drogas

Descreva em qual município a iniciativa será 
desenvolvida

Rolândia

Meta
Implantação e/ou acompanhamento da Rede de 
Serviços para o Enfrentamento às Drogas no Município

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

0125.16.000208-0

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
Projeto Social/Movimento Paraná sem 
Corrupção/Projeto Geração Atitude



Descreva em qual município a iniciativa será 
desenvolvida

Rolândia

Meta
Realização de 1 atividade presencial em pelo menos 
três escolas públicas da Comarca e divulgação do 
projeto nos veículos de imprensa local

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

0125.16.000209-8

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
Infância e Juventude/Medida Socioeducativa/Fomento 
à elaboração e implementação do Plano Municipal de 
Atendimento Socioeducativo.

Descreva em qual município a iniciativa será 
desenvolvida

Rolândia

Meta Município com o Plano elaborado e implementado

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

0125.16.000210-6

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.


