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  Data de envio submitdate 04/05/2016 15:38:01
Endereço IP 10.65.118.71
Identificação
Promotoria Londrina - 7ª Promotoria [324]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0078.16.001703-0

Membro responsável MIGUEL JORGE SOGAIAR [511]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Consumidor/Alimentos /Fomento à fiscalização pelo Poder

Público da adequada rotulagem de produtos de origem vegetal
[4]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Londrina
Meta Município de Londrina com o serviço de fiscalização

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

0078.15.002956-5

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 Consumidor/Alimentos/Projeto Segurança Alimentar –

Produtos de Origem Animal [5]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Londrina
Meta Município de Londrina com o serviço de fiscalização

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

0078.16.001721-2

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 Consumidor/Combustíveis e Derivados/Defesa da qualidade

de combustíveis e derivados comercializados [6]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Londrina
Meta 50% dos postos de venda de combustíveis e derivados

existentes no Município comercializando produtos com
qualidade.

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

0078.14.003875-9

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 Consumidor/Estabelecimentos de Entretenimento/Fomento à

segurança e salubridade dos estabelecimentos voltados ao
entretenimento [7]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Londrina
Meta Regularização de 20% dos estabelecimentos voltados ao

entretenimento existentes no Município.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento 0078.16.001727-9
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instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)
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]

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               página 2 / 2

http://www.tcpdf.org


 

Nome do questionário (ID): Plano Setorial de Ação - 2016/2017 - Promotorias de
Justiça (187253)
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  Data de envio submitdate 04/05/2016 15:57:07
Endereço IP 10.65.118.71
Identificação
Promotoria Londrina - 7ª Promotoria [324]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0078.16.001702-2

Membro responsável MIGUEL JORGE SOGAIAR [511]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Idoso/Unidades de Acolhimento/Estimulo ao reordenamento

das unidades de acolhimento para Idosos (ILP, Casa Lar,etc.)
fiscalizadas pelo MP [40]

Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Londrina
Meta 90% das unidades de acolhimento do Município de Londrina

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

0078.16.001707-1

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 Próprias [2]
Iniciativa Própria II
Iniciativa Proposta legislativa para criação do Fundo Municipal dos

Direitos do Idoso na Comarca de Londrina.
Objetivo Criação do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso.
Área de Atuação Idoso
Palavra Chave Pessoas Idosas, Políticas Públicas
Meta Criação do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso na Comarca

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

0078.16.001719-6

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 Próprias [2]
Iniciativa Própria III
Iniciativa Criação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso no

Município de Tamarana.
Objetivo Criação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso no

Município de Tamarana.
Área de Atuação Idoso
Palavra Chave Conselho
Meta Criação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso no

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

0078.16.001720-4

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 Próprias [2]
Iniciativa Própria IV
Iniciativa Criação do Centro-Dia na Comarca de Londrina.
Objetivo Criação de estabelecimento onde os idosos com dependência

parcial possam passar o dia enquanto seus familiares não
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podem prestar os cuidados necessários.
Área de Atuação Idoso
Meta Criação do Centro-Dia no Município de Londrina.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0078.16.001708-9

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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