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LOUISE BOHLER MONTEIRO <lbmonteiro@mppr.mp.br>

Pedido - Ouvidoria (Atendimento 3393/2021) 

Leticia SORAYA DE S. PRESTES GONCALVES <lsspgoncalves@mppr.mp.br> 22 de março de 2021 17:35
Para: GUILHERME DE BARROS PERINI <gbperini@mppr.mp.br>, LOUISE BOHLER MONTEIRO <lbmonteiro@mppr.mp.br>, Noeli
KUHL SVOBODA <nksvoboda@mppr.mp.br>, YASMIN DUMA ANTOCHESKI RIBEIRO <ydaribeiro@mppr.mp.br>

Letícia Soraya de Souza Prestes Gonçalves

Assessora Jurídica

55 (41) 3250-8748 / 3250-8707 

Coordenação do Comitê do MPPR de Enfrentamento às Drogas e do Projeto Estratégico Semear -
Enfrentamento ao Álcool, Crack e Outras Drogas

Ministério Público do Estado do Paraná 

www.mppr.mp.br / projetosemear@mppr.mp.br  

---------- Forwarded message --------- 
De: Centro de Apoio - Área das Fundações e do Terceiro Setor <caopfund@mppr.mp.br> 
Date: seg., 22 de mar. de 2021 às 17:34 
Subject: Re: Pedido - Ouvidoria (Atendimento 3393/2021) 
To: Leticia SORAYA DE S. PRESTES GONCALVES <lsspgoncalves@mppr.mp.br>, JEFFERSON LUIZ TESSEROLI SILVERIO
<jltsilverio@mppr.mp.br> 
Cc: CAOP_DAS_FUNDACOES-MPPR <caopfund@mppr.mp.br>, TEREZINHA DE JESUS SOUZA SIGNORINI
<tjsouza@mppr.mp.br> 

Prezados, boa tarde.

Este Centro de Apoio restringiu-se à elaboração de nota técnica que reuniu critérios norteadores da fiscalização das comunidades
terapêuticas por parte dos promotores de Justiça que, no exercício de sua independência funcional, venham a acolher a sugestão de
acompanhamento preventivo dessas entidades ou que necessitem realizar apuração mais detida diante do recebimento de denúncia
de irregularidades. 

Esta unidade não tem procedimentos instaurados sobre o tema e, até o momento, não recebemos denúncias e nem registro de
alguma Promotoria de Justiça que realize esse acompanhamento no exercício de atribuições do campo do terceiro setor.

Atenciosamente, 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Maíne Laís Tokarski 
Assessora jurídica
Hangout mltokarski
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, Falimentares, de Liquidações Extrajudiciais, das Fundações e do Terceiro Setor (CAOP CFTS)
Ministério Público do Estado do Paraná
www.mppr.mp.br
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não pode usar, copiar ou
divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nelas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, e
em seguida, apague-a. 

Comunicações pela Internet não podem ser garantidas quanto à segurança ou inexistência de erros ou de vírus. O remetente, por esta razão, não aceita responsabilidade
por qualquer erro ou omissão no contexto da mensagem decorrente da transmissão via Internet.


