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Janeiro/2015

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) e os Núcleos de Apoio
Operacional à PFDC, nas Procuradorias Regionais da República (NAOPs/PFDC), são
responsáveis pela revisão da atuação dos membros na área da cidadania, sendo responsáveis
pela análise dos autos administrativos com promoção de arquivamento, declínio de atribuição e
conflito de atribuição, nos termos da Resolução nº 87/2010 e da Portaria PGR nº 653/2012.
Cada NAOP/PFDC é responsável pela revisão da atuação no âmbito de sua
respectiva área de atribuição, com exceção dos Estados de Minas Gerais e Bahia, que, apesar de
integrarem a 1ª Região Judiciária, a revisão continua sendo feita pela PFDC, conforme acordo
feito entre a PFDC e a PRR/1ª Região.
A PFDC também atua por meio da instauração de procedimentos administrativos
destinados ao acompanhamento de atividades desenvolvidas por seus grupos de trabalho e
comissões; de fiscalizações, de cunho permanente ou não; de fatos, instituições e políticas
públicas; assim como de outros casos que não tenham o caráter de investigação cível ou criminal
de determinada pessoa.
Além disso, a PFDC atua por meio da expedição de ofícios e recomendações aos
poderes públicos, organismos nacionais e internacionais e representantes da sociedade civil, seja
para solicitação de informação/esclarecimento e demandas diversas (ofícios), seja para propor a
imediata adoção de medidas para prevenir ou cessar eventuais violações de direitos
(recomendações).
O quadro abaixo traz informações acerca da instauração e arquivamento de
procedimentos administrativos da PFDC e dos ofícios e recomendações expedidos no mês de
janeiro de 2015.

Atuações da PFDC

Janeiro/2015

Procedimentos Administrativos instaurados

1

Procedimentos Administrativos arquivados

1

Ofícios expedidos

76

Portarias expedidas

1

Termo de Ajustamento de Conduta

1

TOTAL

80

Fonte: Números fornecidos pela Coordenadoria Administrativa da PFDC em 15/02/2015.

Em atendimento à Resolução CSMPF nº 87/2010, os membros do MPF deverão
dar ciência à PFDC acerca da instauração de inquéritos civis (art. 6º 1) e da assinatura de termos
de ajustamento de conduta (art. 21, §5º 2) relacionados à área de atuação da PFDC. Além desses
documentos, a PFDC recebe comunicações de instauração de procedimentos preparatórios,
expedição de recomendações, ajuizamento de ações civis públicas, dentre outras. O quadro
abaixo traz as comunicações recebidas pela PFDC no mês de janeiro de 2015.

Comunicações recebidas pela PFDC
Inicial de Ação Civil Pública

Janeiro/2015
2

Portaria de Instauração de Inquérito Civil

153

Portaria de Instauração de Procedimento Preparatório

35

Recomendação

6

Termo de Ajustamento de Conduta

1

TOTAL

197

Fonte: Números fornecidos pela Coordenadoria Administrativa da PFDC em 15/02/2015.

ATUAÇÕES DA PFDC

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PELA PFDC – TOTAL 1

► INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA
Origem: PFDC
Oficiante: Aurélio Virgílio Veiga Rios
Registro: 1.00.000.001040/2015-16
Assunto: Provita. Fórum Nacional de Entidades Gestoras (FNEG). Convênios.

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ARQUIVADOS PELA PFDC – TOTAL 1
Origem: PFDC – Informação nº 02/2015/PFDC/ASSADM/MCA
Oficiante: Aurélio Virgílio Veiga Rios
P.A.: 1.00.000.006161/2012-01
Assunto: situação das pessoas que trabalham em missões diplomáticas, consulares e organismos
internacionais.
1 Art. 6° - Da instauração do inquérito civil far-se-á comunicação à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo da publicidade prevista no art. 16, desta Resolução e,
observando-se, sempre, as situações de sigilo.
2 Art. 21 § 5° - Firmado o compromisso de ajuste, o membro do Ministério Público comunicará a Câmara de Coordenação e Revisão
respectiva ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e ao representante, quando for o caso.

PORTARIAS EXPEDIDAS PELA PFDC – TOTAL 1

Portaria nº 01/2015, de 7/1/2015 – Renova e recompõe o NAOP-PFDC-PRR/5ª Região.

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TOTAL 1

► DIREITO DE IR E VIR (ESTRANGEIRO)
Origem: PFDC
Partes: MPF ( Aurélio Virgílio Veiga Rios ), Secretaria Nacional de Justiça – SNJ, Comitê Nacional
para os Refugiados – CONARE, Defensoria Pública da União - DPU, Município de Guarulhos por
meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social – SDAS e o Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Refugiados – ACNUR.
Objeto: Este Termo de Cooperação Técnico-Institucional tem como objetivo promover e
fortalecer, a partir de cooperação mútua, a proteção e promoção de soluções humanitárias e
solidárias para situações de migrantes inadmitidos no aeroporto de Guarulhos – São Paulo,
alocados em área comumente conhecida como o “Conector de Guarulhos”.

COMUNICAÇÕES RECEBIDAS PELA PFDC

INICIAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TOTAL 2
► PROGRAMA DE GOVERNO
Origem: PR/DF
Oficiante: Frederico Paiva
Ref. P.P.: 1.16.000.002196/2013-8
ACP: não mencionado.
Objeto: ressarcimento ao erário movida em desfavor da empresa RCA Assessoria em Controle de
Obras e Serviços, bem como de seus sócios, em virtude de atos lesivos à moralidade e ao erário
perpetrados no bojo da execução do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, em sua
modalidade aplicável a municípios com menos de 50.000 habitantes.
► SAÚDE
Origem: PR/CE
Oficiante: Oscar Costa Filho
Ref. P.P.: 1.15.000.003097/2014-38
ACP: 0010109-56.2014.4.05.8100
Objeto: Representante solicita auxílio do MPF objetivando conseguir a realização de dois exames:
Ultrassonografia da coxa direita e eletroneuromiografia dos membros inferiores.

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL – TOTAL 153

► ACESSIBILIDADE
Origem: PR/SP
Oficiante: Fernanda Teixeira Souza Domingos
IC/Portaria: 01/2015
Objeto: Curso de psicologia da Universidade Cruzeiro do Sul. Notícia de falta de acessibilidade,
bem como tratamento inadequado a aluno com deficiência.
Origem: PRM/Presidente Prudente/SP
Oficiante: Tito Lívio Seabra
IC/Portaria: 01/2015
Objeto: relato de impossibilidade de deficiente utilizar os assentos reservados para os portadores
de deficiência ou dificuldade de mobilidade, em viagem interestadual realizada pela empresa de
transporte Viação Garcia.
Origem: PRDC/GO-Substituta
Oficiante: Mariane Guimarães de Mello Oliveira
IC/Portaria: 05/2015
Objeto: apurar notícia apresentada pela Procuradoria da República no Distrito Federal por
negativa do direito de passe livre pela empresa Expresso São Luiz.
Origem: PRM/Cascavel/PR
Oficiante: Carlos Henrique Macedo Bara
IC/Portaria: 04/2015
Objeto: apurar notícia de dificuldades enfrentadas por deficiente físico na utilização de transporte
interestadual (aéreo e rodoviário), relacionadas à ausência de acomodação adequada, bem como
ausência de gratuidade para acompanhante.
Origem: PRDC/PI-Substituto
Oficiante: Kelston Pinheiro Lages
IC/Portaria: 10/2015
Objeto: acessibilidade.
Origem: PRDC/SP
Oficiante: Pedro Antônio de Oliveira Machado
IC/Portaria: 05/2015
Objeto: verificar eventuais irregularidades nos prazos assumidos pela Secretaria Estadual de
Educação para viabilizar/garantir a acessibilidade arquitetônica dos prédios da rede escolar de
ensino estadual.
Origem: PRDC/SP
Oficiante: Jefferson Aparecido Dias
1- IC/Portaria: 28/2015
Objeto: apurar eventual descumprimento do TAC firmado entre o MPF e a ABNT que estabelece a
obrigação da ABNT de disponibilizar ao público, sem qualquer custo, as normas expedidas pelo
seu Comitê de Acessibilidade.
2- IC/Portaria: 13/2015
Objeto: apurar eventuais irregularidades nos serviços de comunicação audiovisual condicionado
(TVs por assinatura), referente à acessibilidade para pessoas com deficiência.
Origem: PR/SP
Oficiante: Priscila Costa Schreiner
1- IC/Portaria: 16/2015
Objeto: apurar a notícia de falta de plena acessibilidade às pessoas com deficiência nos serviços

oferecidos pelo sítio eletrônio da empresa Terra Networks Brasil S.A.
2- IC/Portaria: 17/2015
Objeto: apurar a notícia de desrespeito ao atendimento preferencial nas agências da CEF/SP.
► ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS
Origem: PRM/Patos/PB
Oficiante: João Raphael Lima
IC/Portaria: 93/2014
Objeto: apurar possível má prestação de serviços operada por parte dos funcionários do
Ministério do Trabalho e Emprego.
Origem: PRM/Sinop/MT
Oficiante: Henrique Hahn Martins de Menezes
IC/Portaria: 02/2014
Objeto: verificar se no MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, agência de Sinop, a falta de
servidores estaria ocasionando fila de espera de até 30 dias para a homologação de rescisões de
contratos de trabalho.
Origem: PRDC/AC
Oficiante: Luiz Gustavo Mantovani
IC/Portaria: 13/2015
Objeto: acompanhar a regularidade do procedimento de reforma da pista ao Aeroporto de Rio
Branco, bem como a continuidade dos serviços prestados pelas empresas aéreas durante esse
intervalo de tempo em razão do caráter essencial do serviço de transporte aéreo para o Estado do
Acre.
Origem: PRM/Caxias/MA
Oficiante: Anselmo Santos Cunha
IC/Portaria: 10/2015
Objeto: omissão da Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, na prestação do serviço
público federal de energia elétrica, em especial quanto à implementação do Programa Luz para
Todos no Povoado de Rochedo, próximo à Comunidade da Onça, Município de Matões/MA.
► ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
Origem: PRDC/TO
Oficiante: Fernando Antônio Alves de Oliveira Júnior
IC/Portaria: 15/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades na execução do Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE – pelo Município de Palmas-TO.
► COMUNICAÇÃO SOCIAL
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Eloísa Helena Machado
IC/Portaria: 22/2014
Objeto: manifestação sobre a resposta ofertada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil.
Origem: PRDC/SP
Oficiante: Pedro Antônio de Oliveira Machado
1- IC/Portaria: 03/2015
Objeto: verificar eventual prática publicitária ou comunicação mercadológica abusiva direcionada

a crianças e adolescentes, cometida pela Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda.
(McDonald's).
2- IC/Portaria: 02/2015
Objeto: verificar eventual dano causado aos usuários do sistema operacional “Windows XP”,
considerando a notícia de que a empresa Microsoft deixará de fornecer atualizações que ajudam
os usuários do sistema a protegerem seus dados pessoais.
Origem: PRDC/SP-Substituto
Oficiante: Jefferson Aparecido Dias
IC/Portaria: 30/2015
Objeto: verificar eventuais irregularidades com relação à comercialização de obras audiovisuais,
pela empresa B2W (submarino.com), sem a prévia classificação indicativa pelo Ministério da
Justiça, tanto na peça publicitária quanto na própria embalagem da mídia.
► CONCURSO PÚBLICO
Origem: PR/SP
Oficiante: Fernanda Teixeira Souza Domingos
IC/Portaria: 08/2015
Objeto: apurar notícia de irregularidade na classificação de candidatos com deficiência em
concurso do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região.
Origem: PR/SP
Oficiante: Priscila Costa Schreiner
1- IC/Portaria: 18/2015
Objeto: IFSP-Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Edital nº
50/2014, para o cargo de professor. Notícia de desrespeito à convocação de candidatos com
deficiência.
2- IC/Portaria: 25/2015
Objeto: apurar a notícia de possíveis irregularidades no concurso público do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.
3- IC/Portaria: 27/2015
Objeto: apurar a notícia de de possíveis irregularidades no concurso para cargo de professor
realizado pelo IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Edital
50/2014 no qual teria havido prejuízo a candidatos com deficiência auditiva.
4- IC/Portaria: 29/2015
Objeto: apurar potencial irregularidade nos concurso para Policial Rodoviário Federal.
Origem: PRM/São João del Rei/MG
Oficiante: Zani Cajueiro Tobias de Souza
IC/Portaria: 12/2015
Objeto: averiguar possíveis irregularidades na seleção de docentes pela UFSJ (Edital de
03/01/2013).
Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomes da Silva
IC/Portaria: 03/2015
Objeto: apurar denúncia de fraude em concurso público realizado FIOCRUZ.
► DIREITO DE IR E VIR (ESTRANGEIRO)
Origem: PRM/Erechim/RS
Oficiante: Carlos Eduardo Raddatz Cruz

IC/Portaria: 41/2014
Objeto: encontrar medida legal que autorize a permanência do Sr. Babu Gai no Brasil e impeça,
por consequência, a sua deportação para o país de Gâmbia, haja vista que o pedido de refúgio foi
indeferido pelo CONARE e o TRF da 4ª Região posicionou-se no sentido de que não caberia ao
judiciário rever precitado ato, pois se trata de ato político.
Origem: PRM/Caxias do Sul/RS
Oficiante: Fabiano de Moraes
IC/Portaria: 03/2014
Objeto: apurar eventual atuação segregadora por parte de servidores da Prefeitura de Caxias do
Sul em face de migrantes estrangeiros, por oportunidade de fiscalização empreendida sobre o
comércio ambulante.
► DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS
Origem: PRM/São Gonçalo/RJ
Oficiante: Marco Otávio Almeida Mazzoni
IC/Portaria: 52/2014
Objeto: apurar a qualidade do atendimento prestado às gestantes, parturientes e neonatos,
através do Sistema Único de Saúde, no Município de São Gonçalo.
► EDUCAÇÃO
Origem: PRDC/SC
Oficiante: Maurício Pessutto
1- IC/Portaria: 330/2014
Objeto: apurar supostas inconformidades na realização de processo seletivo para ingresso de
novos alunos ao Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC. No que concerne à reserva de
vagas para crianças com deficiência, estaria sendo inviabilizada a possibilidade de concorrer pela
lista especial e pela lista geral; suposta violação à decisão judicial vigente no âmbito da ACP
5004893-11.2012.404.7200, mediante estabelecimento, para inscrição on-line, da necessidade de
possuir uma “idUFSC”, que só seria acessível à comunidade universitária, criando mecanismo
dificultador à população externa; ausência de previsão de prazo recursal no edital de seleção.
2- IC/Portaria: 03/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades na exclusão do Curso de Gestão da Tecnologia da
Informação dentre as áreas do conhecimento contempladas nos objetivos do Programa Ciência
sem Fronteiras do MEC.
Origem: PR/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
IC/Portaria: 306/2014
Objeto: apurar ausência de professor para a disciplina “Microcontroladores”, ofertada no 4º
semestre do curso de Telemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Ceará.
Origem: PRM/Açu/RN
Oficiante: Victor Albuquerque de Queiroga
IC/Portaria: 69/2014
Objeto: implementar nas escolas e creches das redes Estadual e Municipal de Ensino dos
municípios de Itajá e Ipanguaçu o Projeto Ministério Público pela Educação – MPEDUC.
Origem: PRDC/PA
Oficiante: Melina Alves Tostes
1-IC/Portaria: 05/2015

Objeto: apurar suposto atraso excessivo na expedição de diplomas no curso de licenciatura em
química ministrado no campus Marajó-Breves da Universidade Federal do Pará.
2-IC/Portaria: 08/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades na rede municipal de ensino do Município de
Barcarena/PA.
Origem: PRDC/AC
Oficiante: Luiz Gustavo Mantovani
IC/Portaria: 04/2015
Objeto: apurar a veracidade acerca da notícia que alunos (dentre estes crianças e adolescentes)
estão sendo impedidas de frequentar escola situada no Projeto de Desenvolvimento Sustentável
– PDS Pirã de Rã, em razão do fechamento de um ramal dentro dos assentamentos.
Origem: PRM/Sousa/PB
Oficiante: Djalma Gusmão Feitosa
IC/Portaria: 06/2015
Objeto: investigar possíveis irregularidades no funcionamento das instituições de ensino
Faculdade Evangélica Cristo Rei e Instituto Belchior, no Município de São Bento/PB.
Origem: PRM/Tucuruí/PA
Oficiante: Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
IC/Portaria: 07/2015
Objeto: apurar irregularidades quanto aos serviços prestados pela Universidade AnhangueraUNIDERP, Polo Tucuruí.
Origem: PRDC/GO-Substituta
Oficiante: Mariane Guimarães de Mello Oliveira
1- IC/Portaria: 03/2015
Objeto: apurar notícia apresentada pela procuradoria regional do trabalho da 18ª região, que o
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC não estaria atingindo
o objetivo de inclusão de todos os tipos de pessoas com deficiência.
2- IC/Portaria: 06/2015
Objeto: apurar notícia em desfavor do Realiza Complexo Educacional e Faculdade Albert Einsten
– FALBE; que a primeira venderia os diplomas expedidos pela segunda. Além disso, a Realiza
Complexo Educacional não possuiria autorização do MEC para oferecer curso de graduação e
pós-graduação.
3- IC/Portaria: 07/2015
Objeto: apurar notícia apresentada pelo Ministério Público de Goiás, a partir das ações
promovidas pela CGU, em desfavor do município de Amorinópolis/GO, por supostas
irregularidades ocorridas no fornecimento da merenda escolar aos alunos da rede municipal de
ensino.
4- IC/Portaria: 08/2015
Objeto: apurar notícia contra o Instituto Gamaliel de Minaçu/GO e a Faculdade Brasileira de
Educação Superior Ltda de Pires do Rio/GO por oferta de cursos de graduação em psicologia,
nas modalidades semipresenciais e a distância, sem que esteja autorizado pelo Ministério da
Educação.
Origem: PRM/Dourados/MS
Oficiante: Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves
IC/Portaria: 121/2014
Objeto: apurar supostas manobras ilícitas praticadas visando o fechamento do núcleo do
PROJOVEM urbano na Escola Estadual Etalívio Penzo, a fim de forçar os alunos a participarem
do núcleo da Escola Estadual Bonfim Andrade, no Município de Dourados/MS.
Origem: PRM/São Bernardo do Campo/SP
Oficiante: Steven Shuniti Zwicker
1- IC/Portaria: 01/2015

Objeto: apurar eventuais irregularidades consistentes na demora excessiva na entrega aos
diplomas aos formados nos cursos oferecidos pela Instituição de Ensino Superior Santo André –
IESA.
2- IC/Portaria: 03/2015
Objeto: apurar eventual irregularidade por parte da Universidade Federal do ABC, consistente na
ausência de itens que dificultam a acessibilidade de alunos deficientes ao campus, em São
Bernardo do Campo.
3- IC/Portaria: 04/2015
Objeto: apurar eventuais irregularidades consistentes na demora excessiva na entrega aos
diplomas aos formados nos cursos oferecidos pela instituição de ensino superior Faculdades
Integradas de Ribeirão Pires – FIRP / UNIESP.
4- IC/Portaria: 06/2015
Objeto: apurar eventual irregularidade por parte da UNIESP FAPAN, consistente na interrupção
indevida de aulas no campus da referida instituição de ensino superior no Município de São
Bernardo do Campo, bem como a cobrança indevida de mensalidade integral.
Origem: PRDC/PB-Substituto
Oficiante: Werton Magalhães Costa
1- IC/Portaria: 04/2014
Objeto: apurar denúncia de não aplicação de 60% dos recursos do FUNDEB na remuneração de
professores e profissionais do magistério, por parte do Município de Sapé-PB, no ano de 2011.
2- IC/Portaria: 08/2014
Objeto: apurar denúncia de não aplicação de 60% dos recursos do FUNDEB na remuneração de
professores e profissionais do magistério, por parte do Município de Caaporã-PB, no ano de 2011.
3- IC/Portaria: 10/2014
Objeto: apurar denúncia de não aplicação de 60% dos recursos do FUNDEB na remuneração de
professores e profissionais do magistério, por parte do Município de Pitimbu-PB, no ano de 2011.
Origem: PRM/Patos de Minas/MG
Oficiante: Marcelo Freire Lage
IC/Portaria: 02/2014
Objeto: apurar supostas restrições causadas pela Universidade Federal de Uberlândia na
realização de vestibular, referentes ao uso de aparelho auditivo durante a realização das provas.
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
1- IC/Portaria: 04/2015
Objeto: Construção de Escola na Comunidade Indígena Marawai.
2- IC/Portaria: 311/2014
Objeto: Dificuldade do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima – CapUFRR na
inclusão escolar de aluno(a) com necessidades especiais.
Origem: PRDC/SC-Substituta
Oficiante: Analúcia Hartmann
IC/Portaria: 15/2015
Objeto: apurar sobre o possíveis irregularidades no atraso no pagamento de bolsistas de
doutorado pela Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior – CAPES.
Origem: PRM/Volta Redonda/RJ
Oficiante: Júlio José Araújo Júnior
IC/Portaria: 05/2015
Objeto: Implementar o Projeto Ministério Público pela Educação – MPEDUC no Município de
Valença.
Origem: PRDC/BA
Oficiante: Edson Abdon Peixoto Filho
IC/Portaria: 03/2015

Objeto: apurar possíveis irregularidades do curso de técnico em edificações oferecido pela
faculdade UNIME, no tocante à ausência do devido registro junto ao CREA-BA.
Origem: PRM/Ipatinga/MG
Oficiante: Eduardo Henrique de Almeida Aguiar
IC/Portaria: 03/2015
Objeto: apurar possíveis atos de discriminação por parte de professor da disciplina de Química II,
do CEFET da unidade de Timóteo/MG.
Origem: PRDC/MT
Oficiante: Ronaldo Pinheiro de Queiroz
IC/Portaria: 01/2015
Objeto: fiscalizar a regularidade dos cursos técnicos ofertados pelo Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso nas unidades de Itanhangá, Ipiranga do Norte e Tapurah.
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Eloísa Helena Machado
IC/Portaria: 21/2014
Objeto: criação de programa de acompanhamento de estudantes indígenas, voltado à
integralização e conclusão curricular, especialmente sobre a ocupação das vagas ofertadas pelas
instituições de ensino, a transferência interna e externa e eventual jubilamento.
► IGUALDADE / NÃO-DISCRIMINAÇÃO
Origem: PRDC/SC
Oficiante: Maurício Pessutto
IC/Portaria: 10/2015
Objeto: apurar possível ocorrência de veiculação de conteúdo discriminatório de gênero em face
das mulheres, em sítio da internet <https://nobreshomens.wordpress.com>.
► INCLUSÃO SOCIAL
Origem: PR/SP
Oficiante: Priscila Costa Schreiner
IC/Portaria: 31/2015
Objeto: apurar a notícia de dificuldades de abertura de conta poupança por “moradores de rua”.
► INFORMAÇÃO
Origem: PRDC/PA
Oficiante: Melina Alves Tostes
1- IC/Portaria: 03/2015
Objeto: apurar suposta irregularidade na tentativa de desocupação de terreno de propriedade da
União por parte de particular.
2- IC/Portaria: 04/2015
Objeto: apurar supostas dificuldades, perante o Ministério da Pesca, no cadastramento dos
pescadores artesanais associados à Colônia de Pescadores Z-83, visando ao recebimento do
seguro-defeso.
► Origem: PR/BA
Oficiante: Domênico D'Andrea Neto
1- IC/Portaria: 01/2015
Objeto: apurar possível omissão da ANTT quanto à fiscalização do cumprimento das normas do

edital de concessão da rodovia BR-324 pela concessionária VIABAHIA, no tocante ao não
funcionamento dos respectivo radares de velocidade.
2- IC/Portaria: 02/2015
Objeto: apurar suposta irregularidade no recolhimento e transmissão de dados dos pensionistas
para o Banco Central pelo Comando da 6ª Região Militar - Quartel Mouraria, bem como a
suspensão do pagamento da pensão militar para os beneficiários.
Origem: PRM/Sinop/MT
Oficiante: Henrique Hahn Martins de Menezes
IC/Portaria: 04/2015
Objeto: apurar suposta prática de danos ambientais relacionados a geração de energia elétrica de
biomassa nos sistemas isolados na Amazônia.
Origem: PRM/Santa Maria/RS
Oficiante: Cínthia Gabriela Borges
IC/Portaria: 05/2015
Objeto: apurar supostos problemas de infraestrutura, no setor de Pronto Socorro do Hospital
Universitário de Santa Maria, decorrentes de obras de reforma e ampliação.
Origem: PR/SP
Oficiante: Priscila Costa Schreiner
IC/Portaria: 23/2015
Objeto: apurar a notícia de dificuldade excessiva para cancelar registro junto ao Conselho
Regional de Administração de São Paulo.
Origem: PR/MS
Oficiante: Silvio Pettengill Neto
IC/Portaria: 06/2015
Objeto: apurar possível irregularidade do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –
CREA/MS, no cumprimento da Lei nº 12.527/2011- Acesso à Informação.
► INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA
Origem: PRM/Sinop/MT
Oficiante: Caroline Maciel da Costa
IC/Portaria: 01/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades na execução do Programa de Proteção à Vítimas e
Testemunhas ameaçadas no Rio Grande do Norte – PROVITA/RN.
INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA (ESTRANGEIRO)
Origem: PR/SP
Oficiante: Priscila Costa Schreiner
IC/Portaria: 15/2015
Objeto: apurar a notícia de “venda” de cidadãos bolivianos em uma feira livre na região central
desta capital.
► LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO
Origem: PR/SP
Oficiante: Priscila Costa Schreiner
IC/Portaria: 23/2015
Objeto: apurar a notícia de dificuldade excessiva para cancelar registro junto ao Conselho

Regional de Administração de São Paulo.
► MORADIA ADEQUADA
Origem: PR/SP
Oficiante: Fernanda Teixeira Souza Domingos
IC/Portaria: 07/2015
Objeto: notícia de inviabilidade para equacionar a questão de moradia da população da
Comunidade Favela da Paz (Vila da Paz) em Itaquera.
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
IC/Portaria: 08/2015
Objeto: Ocupação irregular de área destinada ao assentamento de desintrusados da TIRRS.
INCRA.
Origem: PRDC/PE-Substituta
Oficiante: Carolina de Gusmão Furtado
IC/Portaria: 17/2015
Objeto: apurar notícia de ausência de regularização fundiária da área territorial da Comunidade de
Brasília Teimosa, em Recife, de propriedade da União e cuja natureza jurídica é terreno de
marinha e acrescido de marinha.
Origem: PRDC/AC
Oficiante: Luiz Gustavo Mantovani
IC/Portaria: 14/2015
Objeto: apurar a qualidade e adequação das moradias do Residencial Jacarandá II, entregues a
beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida.
► PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Origem: PRM/Maringá/PR
Oficiante: Adrian Pereira Ziemba
IC/Portaria: 01/2015
Objeto: apurar possível falta de informações sobre serviços prestados aos segurados da
Previdência Social, tal como a alteração da conta bancária para recebimento de benefícios na
própria instituição financeira.
Origem: PR/RS
Oficiante: Ana Paula Carvalho de Medeiros
IC/Portaria: 02/2015
Objeto: instar o INSS a estabelecer mecanismos internos de triagem e cruzamento de
informações para efetivar o desconto previsto no art. 77, §4º, da Lei nº 8.213/91, com a redação
que lhe foi dada pela Lei nº 12.470/11, desde o início do exercício da atividade remunerada pelo
beneficiário, e suspender todos os procedimentos de apuração de irregularidade - em benefícios
de pensão por morte e auxílio-reclusão - decorrente do exercício de atividade remunerada pelo
beneficiário.
Origem: PR/SP
Oficiante: Priscila Costa Schreiner
1- IC/Portaria: 24/2015
Objeto: apurar a notícia de cessação indevida de benefício assistencial.
2- IC/Portaria: 22/2015
Objeto: apurar a notícia de redução indevida de benefício assistencial no Centro de Referência e

Assistência Social de Embu das Artes.
► PROGRAMA DE GOVERNO
Origem: PRDC/SP
Oficiante: Pedro Antônio de Oliveira Machado
IC/Portaria: 04/2015
Objeto: verificar eventuais irregularidades nos critérios de seleção e escolha para distribuição de
unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, notadamente nos condomínios
situados em Brotas e Caraguatatuba, regiões do município de São Paulo.
Origem: PRM/Dourados/MS
Oficiante: Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves
IC/Portaria: 122/2014
Objeto: apurar as irregularidades descritas no relatório de fiscalização CGU n.º 01631 do
Programa Bolsa Família elaborado pela CGU durante fiscalização promovida no Município de
Maracaju/MS.
Origem: PRM/Pouso Alegre/MG
Oficiante: Lucas Horta de Almeida
IC/Portaria: 09/2014
Objeto: apurar suposta ocorrência de irregularidades no programa federal Minha Casa Minha
Vida, no município de Camanducaia.
Origem: PRM/Caxias/MA
Oficiante: Anselmo Santos Cunha
IC/Portaria: 08/2014
Objeto: apurar possíveis irregularidades na estrutura dos imóveis construídos pelo Programa
Minha Casa Minha Vida, no bairro Parque Aliança, no Município de Timon/MA.
Origem: PRM/Londrina/PR
Oficiante: Luiz Antônio Ximenes Cibin
IC/Portaria: 02/2014
Objeto: pedido de providências formulado por cidadã para transferir a sua moradia para outra
unidade mais adequada no Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, a fim de atender as
necessidades do filho que possui atraso neuropsicomotor.
► PROTEÇÃO INTEGRAL (CRIANÇA E ADOLESCENTE – TRÁFICO)
Origem: PRDC/SC
Oficiante: Maurício Pessutto
IC/Portaria: 07/2015
Objeto: apurar possível ocorrência de tráfico internacional de crianças para fins de adoção
oriundas da África (Guiné Bissau) para o Brasil, que estaria sendo promovida por intermédio de
suposta igreja denominada “Milhões de Almas”, no âmbito do Estado de Santa Catarina.
► PROTEÇÃO INTEGRAL (CRIANÇA E ADOLESCENTE)
Origem: PR/MS
Oficiante: Silvio Pettengill Neto
IC/Portaria: 05/2015
Objeto: apurar as medidas que estão sendo adotadas, nas rodovias federais localizadas na área
de atribuição da PR/MS, para prevenir e combater a exploração sexual de crianças e

adolescentes nos pontos vulneráveis identificados em mapeamento realizado pela Polícia
Rodoviária Federal, em parceria com a OIT, Childhood Brasil, SDH/PR e MPT.
► PROTEÇÃO INTEGRAL (IDOSO)
Origem: PR/SP
Oficiante: Priscila Costa Schreiner
IC/Portaria: 26/2015
Objeto: apurar a notícia de não atendimento satisfatório pela FEBRABA na orientação para
atendimento preferencial ao idoso nos bancos.
► SAÚDE
Origem: PRM/Imperatriz/MA
Oficiante: Pedro Melo Pouchain Ribeiro
IC/Portaria: 01/2015
Objeto: acompanhar ao cumprimento, pelas Câmaras Municipais, do art. 36, §5º, da Lei
Complementar 141/2012, que determina a realização de audiência pública para apresentação
relatório de prestação de contas pelo gestor de saúde, nos 31 municípios da PRM/Imperatriz,
exceto Imperatriz, Davinópolis e Sítio Novo.
Origem: PRM/Concórdia/SC
Oficiante: Anderson Lodetti Cunha de Oliveira
IC/Portaria: 26/2014
Objeto: apurar a possibilidade de expandir a lista de medicamentos de alto custo fornecidos pelo
SUS para tratamento do Câncer.
Origem: PRDC/PA
Oficiante: Melina Alves Tostes
1- IC/Portaria: 02/2015
Objeto: apurar suposta demora excessiva para realização de procedimento cirúrgico, em
decorrência da indisponibilidade de materiais necessários para tal.
2- IC/Portaria: 06/2015
Objeto: apurar suposta interrupção na realização de procedimento de ablação no Hospital Ophir
Loyola.
3- IC/Portaria: 07/2015
Objeto: apurar suposta irregularidade na interrupção do programa de atendimento ortodôntico no
Município de Belém, prestado pela Secretaria de Saúde Municipal local.
Origem: PRM/São José do Rio Preto/SP
Oficiante: Eleovan César Lima Mascarenhas
IC/Portaria: 03/2015
Objeto: apurar alegada falta de capacidade técnica por parte de médico para realizar
procedimento cirúrgico de mudança de sexo.
Origem: PRDC/SC
Oficiante: Maurício Pessutto
IC/Portaria: 01/2015
Objeto: apurar eventual falha no Programa Nacional de Imunizações – PNI do Ministério da
Saúde quanto à aquisição, conservação e distribuição de imunobiológicos, diante do
desabastecimento de vacinas tetraviral e hepatite A, no âmbito do Estado de Santa Catarina.
Origem: PRM/Macaé/RJ
Oficiante: Flávio de Carvalho Reis

1- IC/Portaria: 02/2015
Objeto: verificar as rotinas e a regularidade no fornecimento do medicamento Diamicron pela
Secretaria Municipal de Saúde de Macaé/RJ.
2- IC/Portaria: 05/2015
Objeto: verificar as condições de funcionamento do serviço de radiologia do Hospital Municipal
Ângela Maria Simões Menezes, no Município de Casimiro de Abreu/RJ.
3- IC/Portaria: 06/2015
Objeto: verificar as procedência das suspeitas de contaminação por creosoto de áreas localizadas
na Reserva Biológica da União.
Origem: PRDC/AC
Oficiante: Luiz Gustavo Mantovani
1- IC/Portaria: 03/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades no serviço público prestado na Unidade Hospitalar do
Câncer do Estado do Acre, vinculado à Secretaria de Saúde do Estado do Acre (SESACRE).
2- IC/Portaria: 12/2015
Objeto: apurar a falta de entrega do medicamento Entecavir pelo Ministério da Saúde à Secretaria
de Estado de Saúde do Acre para distribuição aos pacientes residentes no Acre.
Origem: PR/SP
Oficiante: Lisiane Cristina Braecher
1- IC/Portaria: 09/2015
Objeto: atuação que envolve a transparência no SUS: regularização da alimentação do banco de
preços em saúde.
2- IC/Portaria: 11/2015
Objeto: UNIFESP. Notícia de que o funcionário do atendimento nunca é encontrado em seu local
de trabalho, no período em que exerce suas atividades.
Origem: PR/RS
Oficiante: Ana Paula Carvalho de Medeiros
1- IC/Portaria: 01/2015
Objeto: verificar o surgimento de evidências favoráveis à utilização do micofenolato de mofetila
para tratamento de lúpus eritematoso sistêmico.
2- IC/Portaria: 03/2015
Objeto: verificação de possível falha no sistema atual de financiamento de procedimento cirúrgico
para implante de estimulador cerebral profundo bilateral (Deep Brain Stimulation – DBS) para o
tratamento do mal de Parkinson e, em se confirmando tal situação, adoção de medidas para
garantir a efetiva realização pelo SUS do procedimento nos usuários que dele necessitam.
Origem: PRM/Tucuruí/PA
Oficiante: Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
1- IC/Portaria: 09/2015
Objeto: apurar irregularidades quanto à efetividade dos instrumentos de gestão, Fundo Municipal
de Saúde e atuação/organização do controle social da Secretaria Municipal de Saúde de
Tucuruí/PA.
2- IC/Portaria: 14/2015
Objeto: averiguar a prestação dos serviços relacionados ao atendimento dos casos de
tuberculose no Estado do Pará.
Origem: PRM/Rio Grande/RS
Oficiante: Anelise Becker
IC/Portaria: 02/2015
Objeto: apurar possível prestação de serviço de saúde junto ao SUS, por parte de prestadores
privados sediados em Rio Grande/RS, sem a celebração dos respectivos contratos e/ou
convênios, conforme determina o artigo 24, parágrafo único, da Lei 8.080/90.

Origem: PRM/Novo Hamburgo/RS
Oficiante: Pedro Nicolau Moura Sacco
IC/Portaria: 01/2015
Objeto: verificar se o Hospital Centenário, no Município de São Leopoldo, possui, no seu quadro
de pessoas, quantidade suficiente para atender a demanda existente; possui adequada
quantidade de equipamentos; e mantém a estrutura física de suas instalações em plenas
condições de uso.
Origem: PRM/Ribeirão Preto/SP
Oficiante: Carlos Roberto Diogo Garcia
IC/Portaria: 14/2015
Objeto: falta do medicamento Fator VIII Recombinante no Hemocentro de Ribeirão Preto/SP
indicado para suprir necessidade de paciente portador de hemofilia.
Origem: PRM/São Bernardo do Campo/SP
Oficiante: Steven Shuniti Zwicker
1- IC/Portaria: 05/2015
Objeto: apurar a possível ocorrência de irregularidades na prestação dos serviços de saúde
pública por parte dos Municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul,
Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, consistentes na existência de centros de
Referência de Saúde para vítimas de violência doméstica fornecendo o endereço, amparados
com ferramentas para detectar e catalogar os sinais deste tipo de violência; capacitação
específica dos prestadores de cuidados de saúde para reconhecerem mulheres vítimas de
violência e a reagir de forma adequada; e efetivo cumprimento da Lei 10.778/2003 pelos
profissionais de saúde da rede pública.
2- IC/Portaria: 07/2015
Objeto: apurar eventuais lesões a direitos coletivos dos usuários dos serviços de saúde prestados
pelo Hospital e Maternidade Santa Helena no Município de São Bernardo do Campo.
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
1- IC/Portaria: 314/2014
Objeto: apurar restrição de idade indevida pela Portaria SAS/MS 1253/2013 para realização do
exame de mamografia.
2- IC/Portaria: 317/2014
Objeto: apurar maus-tratos aos povos indígenas no Hospital Délio Tupinambá e negligência
médica no atendimento a crianças indígenas.
Origem: PRM/Campina Grande/PB
Oficiante: Bruno Galvão Paiva
IC/Portaria: 10/2014
Objeto: apurar notícia de ausência do equipamento necessário para realização de cirurgia no
Hospital Universitário Alcides Carneiro – HUAC.
Origem: PRM/Piracicaba/SP
Oficiante: Raquel Cristina Rezende Silvestre
IC/Portaria: 03/2014
Objeto: fornecimento de certidões ou documento equivalente a todos os usuários que não forem
atendidos pelo SUS, e a afixação de placas na recepção dos locais de atendimento, informando
ao usuário do direito à obtenção da certidão.
Origem: PRM/Petrópolis/RJ
Oficiante: Vanessa Seguezzi
1- IC/Portaria: 01/2014
Objeto: apurar notícia de possíveis irregularidades na aplicação dos recursos da Política de
Incentivo ao Desenvolvimento de Ações em DST/Aids pelo Município de Paraíba do Sul. Notícia
da ausência de elaboração regular da Programação de Ações e Metas.

2- IC/Portaria: 02/2014
Objeto: apurar notícia de possíveis deficiências na aplicação dos recursos da Política de Incentivo
ao Desenvolvimento de Ações em DST/Aids em virtude do percentual aplicado pelos Municípios
de Petrópolis e Três Rios e da ausência de elaboração regular da Programação de Ações e Metas
no Município de Três Rios.
Origem: PR/RJ
Oficiante: Aline Mancino da Luz Caixeta
IC/Portaria: 17/2014
Objeto: apurar relato de paralisação dos serviços de limpeza hospitalar no Hospital Cardoso
Fontes, como resultado de atraso no pagamento dos funcionários terceirizados da empresa
Excellence, com potencial prejuízo às condições de higiene da unidade de saúde.
Origem: PRM/Uberlândia/MG
Oficiante: Cléber Eustáquio Neves
1- IC/Portaria: 11/2014
Objeto: apurar possível ocorrência de pacientes com hanseníase e indicação cirúrgica, com
urgência, sem acesso ao SUS.
2- IC/Portaria: 12/2014
Objeto: apurar possíveis irregularidades e ocorrência de efeitos colaterais diversos com relação à
vacina contra HPV.
Origem: PR/RS
Oficiante: Suzete Bragagnolo
1- IC/Portaria: 21/2014
Objeto: verificar a suficiência da oferta mensal de atendimentos da subespecialidade Infecto HIV
Adulto aos pacientes atendidos em Hospitais e ambulatórios de Porto Alegre.
2- IC/Portaria: 26/2014
Objeto: tratar da atuação do CREMERS frente à subnotificação de casos de intoxicações por
agrotóxicos e afins no Estado do Rio Grande do Sul.
3- IC/Portaria: 24/2014
Objeto: verificar suposta negativa, por parte de médicos do SUS, de fornecer laudos ou
atestados, por serem também médicos peritos do INSS em outras cidades.
Origem: PR/RS
Oficiante: Silvana Mocellin
IC/Portaria: 28/2014
Objeto: verificar as condições do setor de Emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição.
Origem: PRDC/BA
Oficiante: Leandro Bastos Nunes
IC/Portaria: 02/2014
Objeto: apurar irregularidades noticiadas pelo representante no que tange à morosidade na
realização de “cirurgia de células tronco” pelo Hospital Universitário Professor Edgard Santos.
Origem: PRDC/DF
Oficiante: Luciana Loureiro Oliveira
IC/Portaria: 22/2014
Objeto: suposta omissão do Ministério da Saúde na definição de protocolos clínicos e política de
dispensa de medicamentos de alto custo para as doenças raras.
Origem: PRM/Campina Grande/PB
Oficiante: Acácia Soares Peixoto Suassuna
IC/Portaria: 17/2014
Objeto: atenção às unidades do MPF quanto ao monitoramento na preparação de audiências
públicas, a serem realizadas nas Câmaras de Vereadores, em que secretários Municipais de
Saúde deverão prestar contas da gestão do SUS.

Origem: PRM/Ribeirão Preto/SP
Oficiante: Daniela Gozzo de Oliveira
1- IC/Portaria: 21/2014
Objeto: instar os municípios paulistas que compõem a área de atuação da PRM/Ribeirão
Preto/SP, no caso, Cajuru, a dar efetividade ao direito de acesso à informação, bem à
transparência norteadora do SUS, no que se refere às negativas de atendimento e horários de
médicos e dentistas.
2- IC/Portaria: 19/2014
Objeto: instar os municípios paulistas que compõem a área de atuação da PRM/Ribeirão
Preto/SP, no caso, Dumont, a dar efetividade ao direito de acesso à informação, bem à
transparência norteadora do SUS, no que se refere às negativas de atendimento e horários de
médicos e dentistas.
3- IC/Portaria: 20/2014
Objeto: instar os municípios paulistas que compõem a área de atuação da PRM/Ribeirão
Preto/SP, no caso, Terra Roxa, a dar efetividade ao direito de acesso à informação, bem à
transparência norteadora do SUS, no que se refere às negativas de atendimento e horários de
médicos e dentistas.
4- IC/Portaria: 18/2014
Objeto: instar os municípios paulistas que compõem a área de atuação da PRM/Ribeirão
Preto/SP, no caso, Altinópolis, a dar efetividade ao direito de acesso à informação, bem à
transparência norteadora do SUS, no que se refere às negativas de atendimento e horários de
médicos e dentistas.
5- IC/Portaria: 16/2014
Objeto: instar os municípios paulistas que compõem a área de atuação da PRM/Ribeirão
Preto/SP, no caso, Santa Cruz da Esperança, a dar efetividade ao direito de acesso à informação,
bem à transparência norteadora do SUS, no que se refere às negativas de atendimento e horários
de médicos e dentistas.
6- IC/Portaria: 15/2014
Objeto: instar os municípios paulistas que compõem a área de atuação da PRM/Ribeirão
Preto/SP, no caso, Bebedouro, a dar efetividade ao direito de acesso à informação, bem à
transparência norteadora do SUS, no que se refere às negativas de atendimento e horários de
médicos e dentistas.
Origem: PRM/Volta Redonda/RJ
Oficiante: Júlio José Araújo Júnior
IC/Portaria: 03/2015
Objeto: Acompanhar a prestação do serviço público de saúde no Município de Volta Redonda,
notadamente quanto aos desdobramentos da audiência pública do Projeto MPF em Movimento.
Origem: PRM/Dourados/MS
Oficiante: André Borges Uliano
IC/Portaria: 01/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades levantadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito da
Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul na cidade Naviraí-MS.
Origem: PRM/Rondonópolis/MT
Oficiante: Guilherme Rocha Göpfert
IC/Portaria: 05/2015
Objeto: apurar irregularidades na área da saúde no Município de Rondonópolis, principalmente no
tocante à ausência de médicos especialistas, falta de medicamentos e de alimentação para
recém-nascido, bem como apurar a responsabilidade da morte de criança.
Origem: PRDC/MT
Oficiante: Ronaldo Pinheiro de Queiroz
1- IC/Portaria: 03/2015
Objeto: fiscalizar a regularidade na prestação dos serviços de saúde e das instalações do Posto
Médico do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, no município de Várzea Grande/MT.

2- IC/Portaria: 10/2015
Objeto: fiscalizar a adequação da estrutura existente no Estado de Mato Grosso acerca da
quantidade de vagas de leitos de UTI, disponíveis, bem como o procedimento adotado para
utilização de leitos na rede privada de saúde.
Origem: PRM/Sete Lagoas/MG
Oficiante: Letícia Ribeiro Marquete
IC/Portaria: 07/2014
Objeto: apurar eventual falha no serviço desempenhado pelo município de Esmeraldas na
atenção à saúde de pessoa acamada.
Origem: PRM/Caxias/MA
Oficiante: Anselmo Santos Cunha
IC/Portaria: 07/2014
Objeto: apurar a ausência de notificação mensal dos indicadores de Infecção Primária de
Corrente Sanguínea (IPCS) associada ao uso de Cateter Venoso Central (CVC), por parte do
Hospital Geral de Caxias e da Maternidade Carmosina Coutinho.
Origem: PRM/Marília/SP
Oficiante: Diego Fajardo Maranha Leão de Souza
IC/Portaria: 02/2014
Objeto: averiguar irregularidades no que tange ao repasse dos benefícios em favor dos pacientes
e acompanhantes residentes no município de Tupã/SP que utilizam do Transporte Fora do
Domicílio – TFD para a realização de tratamento médico e hospitalar.
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Eloísa Helena Machado
IC/Portaria: 23/2014
Objeto: solicitação de indicação do nome e endereço do ortopedista especializado em quadril,
para consulta.
Origem: PRDC/PE-Substituta
Oficiante: Carolina de Gusmão Furtado
IC/Portaria: 26/2014
Objeto: apurar a notícia de que o Real Hospital Português e outras entidades privadas associados
ao Sistema Único de Saúde – SUS também não estão reguladas pela Secretaria de Saúde do
Estado de Pernambuco, por meio de sua Central de Regulação de Leitos, medida que facilita a
comunicação entre tais unidades e a rede estadual de saúde, em especial no que se refere à
disponibilização de leitos, conferindo agilidade à assistência aos pacientes.
Origem: PRM/Jundiaí/SP
Oficiante: Rubens José de Calasans Neto
IC/Portaria: 02/2014
Objeto: apurar denúncia de mau atendimento pelo Hospital São Vicente em Jundiaí.
► SAÚDE MENTAL
Origem: PRM/Caxias do Sul/RS
Oficiante: Fabiano de Moraes
IC/Portaria: 95/2014
Objeto: apurar a situação do sistema público de saúde mental extra-hospitalar, com fulcro na Lei
n° 10.216/2001, especificamente em relação à implantação de Serviço Residencial Terapêutico
(SRT) nos Municípios da área de atribuição da PRM/Caxias do Sul/RS.

► TERRA / REFORMA AGRÁRIA
Origem: PRDC/MT
Oficiante: Ronaldo Pinheiro de Queiroz
1-IC/Portaria: 360/2014
Objeto: apurar a inércia do INCRA em atualizar, manter e divulgar a lista de cadastro em Mato
Grosso contendo os dados dos interessados em participar do Plano Nacional de Reforma Agrária.
2-IC/Portaria: 366/2014
Objeto: fiscalizar “irregularidades no processo de efetivação e regularização fundiária no Projeto
de Assentamento Pontal do Marapé, em especial a inércia do INCRA em proceder à regularização
fundiária, sob o argumento de que os assentados deverão pagar os trabalhos de
georreferenciamento para que se conclua a certificação e regularização do imóvel.
Origem: PRDC/MS
Oficiante: Analícia Ortega Hartz
IC/Portaria: 03/2014
Objeto: apurar irregularidades supostamente praticadas por associações integrantes do
assentamento Fazenda Caroline relativas à aplicação de recursos provenientes do Programa
Nacional de Crédito Fundiário (PNCF).
Origem: PRM/Sinop/MT
Oficiante: Henrique Hahn Martins de Menezes
IC/Portaria: 13/2015
Objeto: apurar eventuais irregularidades no Programa de Reforma Agrária Brasileira no PA 12 de
Outubro, especialmente no que concerne as questões da falta de acesso ao crédito fomento e
destruição de reservas ambientais.
Origem: PR/PE
Oficiante: Ana Fabíola de Azevedo Ferreira
IC/Portaria: 12/2015
Objeto: apurar possível violação ao disposto no artigo 2º, §7º, da Lei nº 8.629/93 (Será excluído
do Programa de Reforma Agrária do Governo Federal quem, já estando beneficiado com lote em
Projeto de Assentamento, ou sendo pretendente desse benefício na condição de inscrito em
processo de cadastramento e seleção de candidatos ao acesso à terra, for efetivamente
identificado como participante direto ou indireto em conflito fundiário que se caracterize por
invasão ou esbulho de imóvel rural de domínio público ou privado em fase de processo
administrativo de vistoria ou avaliação para fins de reforma agrária, ou que esteja sendo objeto de
processo judicial de desapropriação em vias de imissão de posse ao ente expropriante; e bem
assim quem for efetivamente identificado como participante de invasão de prédio público, de atos
de ameaça, seqüestro ou manutenção de servidores públicos e outros cidadãos em cárcere
privado, ou de quaisquer outros atos de violência real ou pessoal praticados em tais situações.)
no PA Governador Miguel Arraes, no município de Catende/PE.
Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomes da Silva
1- IC/Portaria: 01/2015
Objeto: apurar possível conflito fundiário em terras do Programa Terra Legal, localizadas na Gleba
Santa Rita, Município de Boca do Acre-AM.
2- IC/Portaria: 02/2015
Objeto: apurar possível conflito fundiário em terras da União, localizadas no imóvel Ribamar, na
comunidade Mata Azul, município de Manicoré-AM.
Origem: PRM/Araguaína/TO
Oficiante: Aldo de Campos Costa
1- IC/Portaria: 06/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades no repasse e na aplicação de valores decorrentes de
Crédito Instalação – Recuperação/Materiais de Construção, concedido pelo INCRA a associação

de produtores do Projeto de Assentamento 1º de Janeiro, no Município de Palmeiras do Tocantins,
localizado na área de atribuição da PRM/Araguaína.
2- IC/Portaria: 11/2015
Objeto: apurar as razões pelas quais a Superintendência Regional da Companhia Nacional de
Abastecimento – CONAB, no Estado do Tocantins, deixou de efetuar o pagamento de produtos
rurais referentes à Cédula de Produto Rural TO/2021/17 no período imediatamente anterior à
comunicação mediante a qual deu ciência à Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais do Projeto de Assentamento Canoas sobre a suspensão do Projeto nº 14-0002/0013.

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO – TOTAL 35
► CONCURSO PÚBLICO
Origem: PR/CE
Oficiante: Oscar Costa Filho
1- Registro: 1.15.000.003543/2014-12
Assunto: Denúncia em face do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do
Ceará - CREFITO 6. Contratação de servidores como assessores. Ausência de realização de
concurso público.
2- Registro: 1.15.000.003564/2014-20
Assunto: DATAPREV - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social. Concurso
público para cargos de nível médio e de nível superior. Edital normativo nº 01/2014. Notícia de
que 8 malotes de provas não chegaram em algumas salas no Estado de Rondônia. Aplicação de
nova prova no referido estado.
Origem: PR/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.003429/2014-84
Assunto: Pedido de divulgação de informações relativas ao concurso de remoção de servidores e
nomeação dos aprovados no concurso ATA MF 2014.
► DIREITO DE IR E VIR (ESTRANGEIRO)
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Alexandre Meireles Marques
Registro: 1.15.000.003406/2014-70
Assunto: Representante procedente da República da Guiné-Bissau matriculado regularmente no
curso Processos Gerenciais na Faculdade Darcy Ribeiro solicita do MPF providências do
Departamento de Polícia Federal (DPF/CE) objetivando prorrogação de visto de estudante no
Brasil.
► EDUCAÇÃO
Origem: PR/CE
Oficiante: Alessander Wilckson Cabral Sales
Registro: 1.15.000.003568/2014-16
Assunto: Processo seletivo internacional para contratação de um técnico de apoio administrativo
em projeto (Rede de Instituições Públicas de Educação Superior - RIPES), vinculado à
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB. Lotação na
Unidade Acadêmica dos Palmares, Município de Acarape. Suposto favorecimento de candidato do
quadro interno da Instituição.

Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
Registro: 1.15.000.003415/2014-61
Assunto: Representação versando sobre suposta falta de transparência por parte das
Universidades Christus e UNIFOR, em relação aos vestibulares. Ausência de divulgação de
informações sobre estatística de inscritos, pontuação do último e consulta individual da nota no
exame.
Origem: PR/CE
Oficiante: Oscar Costa Filho
Registro: 1.15.000.003481/2014-31
Assunto: Representação em face da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira (UNILAB). Demora na emissão de certificado de conclusão do curso de Gestão Pública
(Pós-Graduação).
Origem: PR/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
1- Registro: 1.15.000.003405/2014-25
Assunto: Portaria nº 24/2014. Investigar as condições do curso de Pós-Graduação em Hotelaria e
Eventos do Instituto Ateneu.
2- Registro: 1.15.000.003541/2014-15
Assunto: Denúncia em face da Faculdade 7 de Setembro - FA7. Obrigatoriedade dos
concludentes apresentarem Termo de Declaração de Revisão de Monografia, realizado por um
profissional graduado no Curso de Letras, acompanhado de cópia do diploma de graduação ou
pós-graduação em Letras do referido revisor, sob pena da referida faculdade não aceitar o
depósito da Monografia.
Origem: PR/CE
Oficiante: não mencionado
1- Registro: 1.15.000.003413/2014-71
Assunto: Denúncia em face da Diretora do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas
(ICSA)/Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), por
suposta transgressão ao art. 117, inciso VIII da Lei 8.112/90 (manter sob sua chefia imediata, em
cargo ou função de confiança, cônjuge. Possível ilegalidade na eleição do representante docente
do ICSA para o CONSUNI (Conselho Universitário).
2- Registro: 1.15.000.003453/2014-13
Assunto: (UFC). Seleção unificada de residência médica/2015. Solicitação de cumprimento das
regras iniciais do Edital Nº 01/2014. Prova de títulos. Avaliação do curriculum dos candidatos.
3- Registro: 1.15.000.003544/2014-59
Assunto: Denúncia em face do Centro Universitário Christus - UNICHRISTUS. Vestibular seriado
com início em 2013 para ingresso nos seus cursos de graduação em 2015 e 2016. Edital nº
3/2013. Retificações especificadas no Edital nº 09/2013, dentre as quais redução do processo
seletivo para 2 anos, modificação de data das provas e número de vagas.
Origem: PRDC/GO-Substituta
Oficiante: Mariane Guimarães de Mello Oliveira
Registro: Portaria 02/2015
Assunto: monitorar e fiscalizar a execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
– PNATE pelos Municípios do Estado de Goiás.
Origem: PRDC/TO
Oficiante: Fernando Antônio Alves de Oliveira Júnior
Registro: Portaria 03/2015
Assunto: falta de pagamento dos Fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais por parte do
Governo do Estado do Tocantins.

► IGUALDADE / NÃO-DISCRIMINAÇÃO
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Alexandre Meireles Marques
1- Registro: 1.15.000.003430/2014-17
Assunto: Denúncia sobre suposta discriminação social e hate speech contra a população
nordestina. Sítio virtual: < http://desciclopedia.org/wiki/Nordestino >.
2- Registro: 1.15.000.003432/2014-06
Assunto: Denúncia sobre supostas manifestações racistas e xenofóbicas contra os nordestinos.
3- Registro: 1.15.000.003522/2014-99
Assunto: Denúncia em face do Deputado Federal Jair Bolsonaro por suposto incentivo à cultura
de violência sexual contra as mulheres, em especial contra a Deputada Maria do Rosário, quando
declarou no Plenário da Câmara dos Deputados que "só não estupraria a Deputada porque ela
não merecia".
► INFORMAÇÃO
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
Registro: 1.15.000.003537/2014-57
Assunto: ECT/DR/CE. Processo Administrativo Disciplinar nº 53101.002573/2012-48. Apuração de
irregularidade funcional de empregado - Agente de Correios (Carteiro), lotado no CEE - Fortaleza.
Suposto envolvimento nas práticas de corrupção passiva e de contrabando ou descaminho.
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Alexandre Meireles Marques
1- Registro: 1.15.000.003493/2014-65
Assunto: Imóveis financiados pela CEF. Condomínio Villagio Maraponga (Mondubim - Fortaleza).
Supostas irregularidades nos procedimentos contratuais da Construtora MRV Engenharia / CEF
(Descumprimento de prazos de pagamentos da fase de construção, excedendo-se o prazo de 18
meses; descumprimento de prazo de entrega dos imóveis, excedendo-se o prazo com atraso de
mais de 2 anos.
2- Registro: 1.15.000.003440/2014-44
Assunto: Denúncia versando sobre suposto uso indiscriminado de entorpecentes ao lado da
Hemeroteca do curso de História da UFC, no Centro de Humanidades. Solicita apuração por parte
do poder público.
3- Registro: 1.15.000.003523/2014-33
Assunto: Denúncia versando sobre nova forma de fraudar concursos públicos e ENEM: Aparelho
capaz de transmitir a voz através de qualquer ruído, tanto de aparelhos eletrônicos, ruído de
veículos ou vento. O referido aparelho pode ser visualizado no site: www.stoppsywar.com/.
Origem: PR/CE
Oficiante: Oscar Costa Filho
Registro: 1.15.000.003456/2014-57
Assunto: PRM/Mossoró/RN. Notícia de Fato nº 1.28.100.000291/2014-85. Apurar possíveis
irregularidades relacionadas à fiscalização de excesso de veículos transportadores de carga
apontados no Relatório da Operação Sem Excesso, atribuídos à empresa Grande Moinho
Cearense S/A.
Origem: PRDC/CE-Substituto
Oficiante: Francisco de Araújo Macedo
1- Registro: 1.15.000.003416/2014-13
Assunto: Denúncia versando sobre os leilões realizados pela Caixa Econômica Federal (CEF).
Pedido de investigação.
2- Registro: 1.15.000.003454/2014-68
Assunto: PRM/Mossoró/RN. Notícia de Fato nº 1.28.100.000278/2014-26. Apurar possíveis

irregularidades perpetradas pela empresa B & C Construção de Barragens e Serviços Ltda. no
transporte de cargas, por excesso de peso, em rodovia federal.
3- Registro: 1.15.000.003455/2014-11
Assunto: PRM/Mossoró/RN. Notícia de Fato nº 1.28.100.000294/2014-19. Apurar possíveis
irregularidades perpetradas pela empresa Nacional Arco-Iris Indústria e Comercial de Tintas Ltda,
no transporte de cargas, por excesso de peso, em rodovia federal.
Origem: PR/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.003542/2014-60
Assunto: Pedido de cumprimento do princípio constitucional da publicidade na Administração
Pública e ao cumprimento da Lei Nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), sobre os gastos
realizados pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Ceará CREFITO/CE, ao entendimento de que os conselhos de fiscalização do exercício profissional
integram a Administração Público e submetem-se ao regime de direito público.
Origem: PR/CE
Oficiante: Alessander Wilckson Cabral Sales
1- Registro: 1.15.000.003471/2014-03
Assunto: Contrato de Gaveta. Aquisição de imóvel financiando pela CEF. Inadimplência. Tentativa
de acordo para liquidação de dívidas.
2- Registro: 1.15.000.003540/2014-71
Assunto: Denúncia em face da Prefeitura Municipal de Pacajus/CE. Divulgação sobre não
pagamento do 13° salário aos funcionários contratados.
► INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Alexandre Meireles Marques
Registro: 1.15.000.003463/2014-59
Assunto: Representante denuncia supostas ameaças sofridas em ambiente profissional por meio
de envio de mensagens eletrônicas (e-mail).
► PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS
Origem: PR/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.003569/2014-52
Assunto: Prestação de alimentos no estrangeiro. Representado residente na Califórnia, EUA.
► PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Origem: PR/CE
Oficiante: Oscar Costa Filho
1- Registro: 1.15.000.003417/2014-50
Assunto: Denúncia em face do INSS (Ag. Bairro Damas - Fortaleza/CE). Benefício previdenciário.
Não pagamento de parcela referente mês de 09/2014.
2- Registro: 1.15.000.003418/2014-02
Assunto: INSS. Pedido de Auxílio - Doença. Indeferimento. Não constatação de incapacidade
laborativa. Pedido de reconsideração.

► PROGRAMA DE GOVERNO
Origem: PRDC/CE-Substituto
Oficiante: Francisco de Araújo Macedo
Registro: 1.15.000.003391/2014-40
Assunto: Denúncia em face da Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza HABITAFOR por, supostamente, não observar a ordem de prioridade na distribuição dos imóveis
do programa "Minha Casa, Minha Vida". Possível tráfico de influência e que invasores do
Conjunto Residencial São Domingos e que foram contemplados já possuíam imóveis.
► PROTEÇÃO INTEGRAL (CRIANÇA E ADOLESCENTE)
Origem: PRDC/CE-Substituto
Oficiante: Francisco de Araújo Macedo
Registro: 1.15.000.003457/2014-00
Assunto: Representação da Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do
Adolescente (ANCED), Fórum Permanente de Organizações Não Governamentais de Defesa dos
Direitos de Criança e Adolescente do Ceará (FÓRUM DCA) e Centro de Defesa da Criança e do
Adolescente do Ceará (CEDECA Ceará) sobre possíveis violações de direitos de adolescentes
internados das Unidades de Atendimento Socioeducativo de Internação no Estado do Ceará.
► SAÚDE
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
Registro: 1.15.000.003531/2014-80
Assunto: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da Segunda Região – CRTR02.
Representação em face do Estado do Ceará (Secretaria de Justiça). Suposta falta de qualificação
dos servidores Agentes Penitenciários das Unidades Prisionais, que são compelidos a ministrar
equipamentos de Raio X (BODY SCANNER), pondo em risco os detentos, seus familiares e os
próprios servidores.
► SAÚDE MENTAL
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
Registro: 1.15.000.003521/2014-44
Assunto: Solicitação de tratamento psiquiátrico contínuo em favor de pessoa com transtornos
mentais e dependência química.

RECOMENDAÇÃO – TOTAL 6
► CONCURSO PÚBLICO
Origem: PR/MS
Oficiante: Silvio Pettengill Neto
Nº: 01/2015
Objeto: Recomenda ao Instituto AOCP e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, na
gestão do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da UFMS, que suspendam qualquer

nomeação para o cargo de terapeuta ocupacional em relação ao certame regulado pelo Edital n.º
03/2014 – EBSERH – área assistencial; anulem o ato que deferiu, em sede de recurso
administrativo, a revisão de nota atribuída à candidata, com espeque no princípio da autotutela
dos atos administrativos, com a consequente republicação do edital de classificação e
homologação do resultado final para o cargo de referência, contendo a reclassificação dos
candidatos aprovados.
Origem: PR/MS
Oficiante: Danilce Vanessa Arte Ortiz Camy
Nº: 02/2015
Objeto: Recomenda ao Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso do Sul (IFMS) que, nos próximos certames a serem realizados por essa autarquia,
estabeleça nos correspondentes editais prazo razoável para que os candidatos possam recorrer,
a fim de que se atenda aos princípios da recorribilidade e da razoabilidade e proporcionalidade,
não deve ser inferior a 2 dias úteis, garantindo-se assim o direito de insurgência dos candidatos.
Ref. Edital 1/2014-CCP.
Origem: PRDC/PI
Oficiante: Kelston Pinheiro Lages
Nº: 02/2015
Objeto: Recomenda ao Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES que providencie a
imediata publicação do aditivo do Edital nº 001/2014 do concurso público 2/2014, retificando o
item 6.1, estabelecendo que a convocação do primeiro colocado da lista especial será para
preencher a 5ª vaga; a partir da nomeação do segundo colocado, este assumirá a 25ª vaga, e
assim sucessivamente (45ª, 65ª, 85ª), assim como a retificação do anexo V, para que inclua o
número de vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência.
► PROGRAMA DE GOVERNO
Origem: PRM/Caicó/RN
Oficiante: Bruno Jorge Rijo Lamenha Lins
Nº: 01/2015
Objeto: Recomenda ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Habitação, Trabalho de Assistência
Social de Jardim do Seridó que apresentem, no prazo máximo de 15 dias, o estudo social
respectivo de cada um dos beneficiários selecionados para o recebimento de unidade
habitacional no Conjunto Aluísio Alves vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida,
comprovando através de documentação.
► SAÚDE
Origem: PRM/Criciúma/SC
Oficiante: Darlan Airton Dias
Nº: 01/2015
Objeto: Recomenda ao Prefeito Municipal de Içara que, em respeito ao art. 5º, inciso XXXIV,
alíneas a e b, da Constituição da República, determine que a Farmácia Municipal da Secretaria
Municipal de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Içara passe a aceitar o protocolo de
pedidos de medicamento e a fornecer certidões negativas, quando tais medicamentos não
estiverem disponíveis.
Origem: PRDC/PI
Oficiante: Kelston Pinheiro Lages
Nº: 01/2015
Objeto: Recomenda ao Hospital Getúlio Vargas, no prazo máximo de 60 dias, adquira veículo
adaptado para realização de transporte de pessoa com deficiência, ou proceda à adaptação do
existente, a fim de que se enquadre às disposições do Decreto nº 5.296 de 02/12/2004.

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TOTAL 1
► ACESSIBILIDADE
Origem: PRM/Bento Gonçalves/RS
Partes: MPF ( Alexandre Schneider) e EBCT.
Objeto: aditamento ao TAC com vistas a modificar a cláusula terceira, prorrogando-se o prazo
para conclusão das obras nas agências de Guabiju, Nova Araçá e Carlos Barbosa até 31/12/2015
e na agência de Guaporé até 31/07/2016, relacionado à acessibilidade de portadores de
deficiência ou com mobilidade reduzida nas agências dos Correios que integram a PRM/Bento
Gonçalves. IC 1.29.012.000088/2008-12.

