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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.
O quadro abaixo traz o quantitativo de revisões feitas pela PFDC e pelos NAOPs
no mês de junho de 2015.

Promoção de arquivamento
Autos
extrajudiciais
revisados

Declínio de atribuição

homologado

não homologado

não conhecimento

homologado

não homologado

não conhecimento

OUTROS

TOTAL

NUAPA/
PFDC

67

-

-

13

-

-

8

88

NAOP 1ª
região

105

1

26

173

-

1

2

308

NAOP 2ª
região

21

-

1

10

1

-

-

33

NAOP 3ª
região

52

3

4

10

1

1

1

72

NAOP 4ª
região

94

2

10

22

-

4

14

146

NAOP 5ª
região

78

-

-

21

2

-

6

107

417

6

41

249

4

6

31

754

TOTAL

Fonte: Números fornecidos pela Assessoria Administrativa da PFDC em 20/07/2015.

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
junho de 2015.
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123

Fonte: Números fornecidos pela Assessoria Administrativa da PFDC em 01/07/2015.

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 junho de 2015.

Comunicações recebidas pela PFDC
Inicial de Ação Civil Pública

Junho/2015
1

Portaria de Instauração de Inquérito Civil

162

Portaria de Instauração de Procedimento Preparatório

68

Recomendação

8

Termo de Ajustamento de Conduta

2

TOTAL

241

Fonte: Números fornecidos pela Assessoria Administrativa da PFDC em 01/07/2015.
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.

ATUAÇÕES DA PFDC

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO – TOTAL 4

► COMUNICAÇÃO SOCIAL
Origem: PFDC
Oficiante: Aurélio Virgílio Veiga Rios
1- Registro: 1.00.000.008163/2015-70
Assunto: Acompanhamento da implementação do projeto "Oficinas sobre o uso seguro da
Internet".
2- Registro: 1.00.000.009461/2015-87
Assunto: acompanhamento do cumprimento da Recomendação nº 01/2015/PFDC/MPF. Atos de
fiscalização da ANATEL junto aos operadores de rádios comunitárias.
► PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS
Origem: PFDC
Oficiante: Aurélio Virgílio Veiga Rios
Registro: 1.00.000.007565/2015-57
Assunto: Protocolo de intenções para cooperação técnico-jurídico entre a PFDC e a Plataforma
DHESCA.
► TERRA / REFORMA AGRÁRIA
Origem: PFDC
Oficiante: Aurélio Virgílio Veiga Rios
Registro: 1.00.000.009209/2015-78
Assunto: Acompanhamento do cumprimento da recomendação PRDC/RS nº 01/2011. Processo
de seleção de assentados, do programa reforma agrária, no Rio Grande do Sul.

EDITAL – TOTAL 1
► EDUCAÇÃO
Edital nº 01/2015
Assunto: XII Máster Universitario de Protección Internacional de los Derechos Humanos”,
promovido pela Universidad de Alcalá, em parceria com a Defensoria del Pueblo, na cidade de
Madri, Espanha, no período de 08 a 15 de junho.

PORTARIAS EXPEDIDAS PELA PFDC – TOTAL 1

Portaria nº 13/2015 – Institui o GT de Prevenção e Combate à Tortura no Brasil, com o objetivo
de fomentar a implementação dos mecanismos preventivos - nacional e estaduais - resultantes da
aplicação doméstica do OPCAT Protocolo Facultativo à Convenção da ONU contra a Tortura.

COMUNICAÇÕES RECEBIDAS PELA PFDC

INICIAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TOTAL 1
► PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Origem: PR/RS
Oficiante: Ana Paula Carvalho de Medeiros
ACP: 5038261-15.2015.4.04.7100
Objeto: compelir o INSS a oportunizar o exercício específico do direito à aposentadoria por idade
híbrida ou mista de que trata o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, considerando inclusive os períodos
de atividade como rurícola anteriores a 11/1991 para fins de carência e independentemente da
natureza, urbana ou rural, do último labor desempenhado pelo interessado, seja ao tempo da
implementação dos requisitos, seja ao tempo do requerimento administrativo.

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO – TOTAL 68

► ACESSIBILIDADE
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.001289/2015-91
Assunto: Instituto de Cultura e Arte (ICA) /Universidade Federal do Ceará. Ausência de
elevadores. Dificuldades de acessibilidade para os portadores de deficiência.
► ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS
Origem: PR/CE
Oficiante: Alessander Wilckson Cabral Sales
Registro: 1.15.000.001164/2015-61
Assunto: Denúncia versando sobre suposta precariedade no serviço postal (ausência de
carteiros) do município de Maracanaú/CE.

Origem: PRDC/TO
Oficiante: Fernando Antônio Alves de Oliveira Júnior
Registro: Portaria 32/2015
Assunto: verificar supostas irregularidades quanto ao tempo de espera para atendimento nas
agências da Caixa Econômica Federal em Palmas-TO.
► COMUNICAÇÃO SOCIAL
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
1- Registro: 1.15.000.001181/2015-06
Assunto: Denúncia sobre suposto crime cibernético (envio de e-mail com um ataque Phishing)
usando o nome do MPF.
2- Registro: 1.15.000.001194/2015-77
Assunto: MPE/SP / Promotoria de Justiça Cível da Capital. Encaminha Peça de Informação Denúncia em face de empresa que fornece, gratuitamente, pela internet (www.fonedados.com)
informações pessoais (endereço e telefone) de qualquer cidadão.
3- Registro: 1.15.000.001208/2015-52
Assunto: Medida Cautelar de Interpelação Judicial Penal. Publicização da situação acadêmica dos
estudantes do IFCE - inclusive notas na página de acesso público, causando constrangimento e
possível dano moral aos alunos.
4- Registro: 1.15.000.001288/2015-46
Assunto: Representante denuncia uso indevido de dados pessoais (telefone, página pessoal do
facebook e instagram) em salas de bate-papo virtuais (UOL).
► CONCURSO PÚBLICO
Origem: PR/CE
Oficiante: Alexandre Meireles Marques
1- Registro: 1.15.000.001103/2015-01
Assunto: Concurso do Ministério da Justiça / Departamento Penitenciário Nacional. Provimento de
vagas em cargos de nível superior e nível médio. Edital nº 1 - DEPEN, de 17/04/2015. Suposta
irregularidade no item 5.3.1 do referido edital, onde se lê: "Não haverá adaptação do exame de
aptidão física, da avaliação médica, da avaliação psicológica ou do Curso de Formação
Profissional às condições do candidato, com deficiência física ou não. Representante portador de
deficiência visual.
2- Registro: 1.15.000.001293/2015-59
Assunto: Concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH. Contratação de
quadro de pessoal com lotação na Maternidades Escola Assis Chateaubriand (MEAC) e Hospital
Universitário Walter Cantídio (HUWC) da UFC. Objetivando a nomeação dos aprovados no
certame, tendo em vista que eles estão sendo preteridos por terceirizados para desempenhar
atividade fim nos setores dos cargos contemplados no edital 03/2014 - enfermeiro, psicólogo,
fonoaudiólogo, fisioterapeuta, biólogo, biomédico, cirurgião dentista, farmacêutico, físico,
nutricionista, pedagogo, profissional de educação física, terapeuta ocupacional, técnico em
radiologia, técnico em saúde bucal, tecnólogo em radioterapia entre outros.
3- Registro: 1.15.000.001354/2015-88
Assunto: Concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH. Contratação de
quadro de pessoal com lotação na Maternidades Escola Assis Chateaubriand (MEAC) e Hospital
Universitário Walter Cantídio (HUWC) da UFC. Objetivando a nomeação dos aprovados no
certame, tendo em vista que eles estão sendo preteridos por terceirizados para desempenhar
atividade fim nos setores dos cargos contemplados no edital 03/2014 - enfermeiro, psicólogo,
fonoaudiólogo, fisioterapeuta, biólogo, biomédico, cirurgião dentista, farmacêutico, físico,
nutricionista, pedagogo, profissional de educação física, terapeuta ocupacional, técnico em
radiologia, técnico em saúde bucal, tecnólogo em radioterapia entre outros.

4- Registro: 1.15.000.001391/2015-96
Assunto: Concurso do Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE.
Suposta nomeação de candidatos para vaga de técnico em contabilidade, sem a devida inscrição
no conselho de classe.
► DIREITO DE IR E VIR (ESTRANGEIRO)
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.001107/2015-81
Assunto: Representante procedente da Guiné Bissau. Dificuldades para regularização de visto de
permanência junto à Polícia Federal.
► DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS
Origem: PR/CE
Oficiante: Alessander Wilckson Cabral Sales
Registro: 1.15.000.001114/2015-83
Assunto: Representação em face do Hospital Gêneses. Suposto descumprimento da Lei
11.108/2005, que garante às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o
trabalho de parto e pós-parto imediato. Hospital não permite o acompanhante do sexo masculino
no pós-parto.
► EDUCAÇÃO
Origem: PR/CE
Oficiante: não mencionado
Registro: 1.15.000.001370/2015-71
Assunto: Denúncia em face do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
(IFCE). Suposto ato discriminatório, ao classificar seus alunos cuja participação foi aprovada no III
Fórum Mundial de Educação Profissional Tecnológica, que acontecerá em Recife entre 26 e 29 de
junho, em duas categorias: aqueles que contarão com auxílio financeiro da instituição, com
origem em recursos próprios e no repasse recebido pela organização do evento, e aqueles que
não contaram com esse auxílio.
Origem: PRDC/CE-Substituto
Oficiante: Francisco de Araújo Macedo Filho
1- Registro: 1.15.000.001111/2015-40
Assunto: Denúncia sobre supostas irregularidades nos procedimentos de acesso ao FIES
(financiamento estudantil) junto às Universidades/Faculdades em todo o Brasil.
2- Registro: 1.15.000.001161/2015-27
Assunto: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Processo de remoção de
servidores docentes entre os Campi do IFCE. Suposta ilegalidade dos editais nº 04/PROGEPIFCE/2015 e 13/PROGEP-IFCE/2014. Exclusão de participação dos recém empossados
servidores do Edital nº 03/GR-IFCE/2014.
3- Registro: 1.15.000.001207/2015-16
Assunto: Contrato de abertura de crédito para o financiamento de encargos educacionais ao
estudante do ensino superior - FIES. Aluna do curso de Fisioterapia na Estácio / FIC. Mudança de
agência da CEF. Dificuldades para regularizar aditamento.
4- Registro: 1.15.000.001365/2015-68
Assunto: Denúncia versando sobre não distribuição de livros didáticos em escola de período
integral da Prefeitura Municipal de Fortaleza - Escola de Ensino Fundamental Professora
Antonieta Cals.

Origem: PR/CE
Oficiante: Oscar Costa Filho
Registro: 1.15.000.001286/2015-57
Assunto: Financiamento Estudantil (FIES). Estudante do curso de Direito da Faculdade Farias
Brito. Suposta falta de recursos para novos financiamentos.
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
1- Registro: 1.15.000.001199/2015-08
Assunto: PGJ/CE/Promotoria de Justiça da Comarca de Palmácia/CE. Irregularidades no
transporte dos alunos que é feito em desrespeito à legislação do trânsito, conforme perícia
realizada pelo Departamento de Trânsito - DETRAN/CE, que demonstra a precariedade e o
improviso do transporte escolar feito no município.
2- Registro: 1.15.000.001290/2015-15
Assunto: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Processo seletivo regido pelo Edital
003-2015/DI - IFCE, para ingresso em cursos técnicos. Supostas irregularidades no ato da prématrícula para alunos que fazem parte de escolas que recebem verbas públicas e portanto
possuem o direito ao acesso as vagas para cotistas.
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
1- Registro: 1.15.000.001270/2015-44
Assunto: UFC. Programa de Pós-Graduação em Educação. Edital 01/2015 - Seleção para
Mestrado e Doutorado em Educação da FACED. Indeferimento de inscrições decorrentes da
utilização do Sistema informatizado SIGAA. Solicita que todos os candidatos possam participar
das demais etapas do processo seletivo (entrevista, defesa do projeto, análise de currículo), tendo
em vista que a prova escrita será realizada na data de 15/05/2015.
2- Registro: 1.15.000.001369/2015-46
Assunto: Processo seletivo simplificado para contratação de Professor Substituto ou Temporário Edital n° 003/PROGEP-IFCE/2015 - SUBÁREA - Cód. 37 / Química Analítica / Maracanaú.
Supostos indícios de irregularidades após fase de recurso. Solicitação de anulação do ato de
deferimento do recurso de prova de desempenho didático de candidata.
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
Registro: 1.15.000.001179/2015-29
Assunto: Fundo de Financiamento Estudantil. Dificuldade para concluir aditamento em portal do
FIES (Internet).
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
Registro: 1.32.000.000938/2014-74
Assunto: acompanhar a ativação das Escolas Onimatima Yano Kuisipi e Onimatina Yano
Perakapiu, ambas localizadas no Alto Catrimani, Turumatima Yano Okorasipi e Turumatima Yano
Remoripi, situadas no Paapiu, Hiramorewe Nahi Wanapiu e Hiramorewe Nahi Uxximapi, ambas
do Parawau.
Origem: PRDC/TO
Oficiante: Fernando Antônio Alves de Oliveira Júnior
1- Registro: Portaria 31/2015
Assunto: verificar supostas irregularidades no site do FIES.
2- Registro: Portaria 34/2015
Assunto: verificar possíveis irregularidades cometidas pela UFT, na seleção de alunos para
Mestrado em Educação, regido pelo Edital n.° 001/2015.

Origem: PRDC/BA-Substituto
Oficiante: Edson Abdon Peixoto Filho
Registro: Portaria 18/2015
Assunto: apurar supostas irregularidades na efetivação das matrículas dos alunos do Curso de
Licenciatura em Computação, em face da greve deflagrada por servidores do IFBA.
► IGUALDADE / NÃO DISCRIMINAÇÃO
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.001172/2015-15
Assunto: Denúncia em face de autor do blog "Tio Astolfo" (http://tioastolfo.com) por,
supostamente, incitar crimes como estupro, violência física e homicídio, principalmente contra
mulheres e gays.
► INFORMAÇÃO
Origem: PRDC/CE-Substituto
Oficiante: Francisco de Araújo Macedo Filho
1- Registro: 1.15.000.001102/2015-59
Assunto: Implantação de estrutura de esgotamento sanitário em Porto das Dunas. Obras
paralisadas. Parceria entre o Governo do Estado do Ceará e Município de Aquiraz. Recursos da
União. Necessidade de aferir a regularidade do andamento das obras.
2- Registro: 1.15.000.001381/2015-51
Assunto: Denúncia em face do Presidente da Câmara de Vereadores do Município de
Cascavel/CE. Suposta existência de cargos comissionados na câmara de vereadores e que
nunca aparecem no seu ambiente de trabalho. Nepotismo.
3- Registro: 1.15.000.001166/2015-50
Assunto: Governo do Estado do Ceará / Secretaria das Cidades. Sistema de Virtualização de
Processos - VIPROC. Solicitação de moradia por parte da representante. Ausência de registros.
Origem: PR/CE
Oficiante: Oscar Costa Filho
1- Registro: 1.15.000.001109/2015-71
Assunto: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE. Processo
Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do representante. Pedido de finalização do
PAD, visto que a comissão responsável pela apuração concluiu pelo arquivamento.
2- Registro: 1.15.000.001195/2015-11
Assunto: Servidor público federal. Policial Rodoviário Federal. Transferência do representante
para a atividade-fim, ignorando ordem médica contida nos autos de processo. Solicitação de
relatório acerca do efetivo policial empregado em atividades administrativas na sede regional da
Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Ceará.
3- Registro: 13519/2015-159
Assunto: Denúncia por ligação telefônica sobre suposta tentativa de fraude eletrônica.
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
1- Registro: 1.15.000.001106/2015-37
Assunto: Representação em face dos CRECI - Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis.
Ausência de divulgação de dados salariais dos servidores em portal da transparência, como
determina a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).
2- Registro: 1.15.000.001205/2015-19
Assunto: MTE/Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Ceará. Supostos
pescadores artesanais que tiveram os benefícios do seguro-defeso cancelados temporariamente

em razão de inconsistências listadas no Relatório APE nº 13/2011. Notificação.
3- Registro: 1.15.000.001320/2015-93
Assunto: Compra e regularização de imóvel junto á Caixa Econômica Federal. Conjunto Bela
Vista, Município de Maracanaú/CE. Processo de execução movido pela CEF/EMGEA contra
cooperativa e Construtora CEMPLA. Pedido de dilação de prazo para pagamento.
4- Registro: 1.15.000.001327/2015-13
Assunto: Ministério Público do Estado do Ceará / 1ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e
Planejamento Urbano. Edificação irregular e uso inadequado de logradouro público por parte do
restaurante denominado Beira Mar Grill (Beira Mar Empreendimentos Turísticos Ltda. - ME), na
Av. Beira Mar, município de Fortaleza/CE.
5- Registro: 1.15.000.001358/2015-66
Assunto: Representação versando sobre recebimento ilegal de auxílio alimentação por duas
fontes pagadoras.
6- Registro: 1.15.000.00379/2015-81
Assunto: Denúncia sobre degradação da rodovia CE-085, conhecida como Estruturante, que
apresenta buracos, ondulações e acúmulo de água. Pedido de apuração de responsabilidades em
face de servidores públicos estaduais envolvidos na construção da referida rodovia.
7- Registro: 1.15.000.001104/2015-48
Assunto: Denúncia em face do site: http://www.nomesbrasil.com/. Suposta divulgação de dados
pessoais (CPF) sem autorização.
8- Registro: 1.15.000.001389/2015-17
Assunto: Denúncia em face da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por determinar que o
time de futebol Ceará Sporting Club deve perder a vaga na Copa Sul Americana caso elimine o
Tupi-MG e avance à quarta fase da Copa do Brasil.
Origem: PR/CE
Oficiante: Alessander Wilckson Cabral Sales
1- Registro: 1.15.000.001168/2015-49
Assunto: Conselheiro do Conselho Regional de Farmácia no Estado do Ceará menciona a
ocorrência de irregularidades diversas em conselhos Federal e Estaduais de Farmácia (CFF e
CRF). Solicitação de audiência com representante da Câmara de Combate à Corrupção no
Estado do Ceará.
2- Registro: 1.15.000.013789/2015-37
Assunto: Sindicato dos Policiais Civis de Carreira no Estado do Ceará - SINPOL. Denúncia sobre
suposta usurpação de função pública por parte de policiais militares lotados no Serviço
Reservado da Polícia Militar (P2) - 1º Companhia do 15º Batalhão e 8º Batalhão.
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
1- Registro: 1.15.000.001193/2015-22
Assunto: Denúncia sobre supostas irregularidades no Banco do Nordeste do Brasil - BNB
(pagamento indevido de diárias).
2- Registro: 1.15.000.001280/2015-80
Assunto: Representante solicita ao MPF que intervenha na Fundação de aposentadorias e
pensões dos servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE, bem como à Justiça Estadual de
Pernambuco com vistas a cumprimento de decisão judicial.
Origem: PR/CE
Oficiante: Alexandre Meireles Marques
1- Registro: 1.15.000.001287/2015-00
Assunto: Representante solicita providência ao DNIT, objetivando a recuperação da BR-020, no
trecho compreendido entre os municípios de Caucaia e Canindé/CE.
2- Registro: 1.15.000.001374/2015-59
Assunto: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará. Solicita
manifestação do MPF acerca da autuação de inúmeros microempreendedores individuais - MEI
por falta de registro no CREA-CE.

► INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
1- Registro: 1.15.000.001319/2015-69
Assunto: Representação em face do sr. José Roberto Martins por supostas agressões físicas e
verbais em desfavor do representante.
2- Registro: 1.15.000.001382/2015-03
Assunto: Denúncia sobre manifestação de preconceito e ódio aos nordestinos.
3- Registro: 1.15.000.001391/2015-41
Assunto: Denúncia em face do Policial Militar Thiago Monteiro Soares por suposta ameaça ao
denunciante e sua filha menor.
► LIBERDADE RELIGIOSA
Origem: PRDC/TO
Oficiante: Fernando Antônio Alves de Oliveira Júnior
Registro: Portaria 33/2015
Assunto: verificar supostas discriminações religiosas por parte da Igreja Universal do Reino de
Deus.
► MORADIA ADEQUADA
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
Registro: 1.15.000.001184/2015-31
Assunto: Representação formulada por moradores da comunidade "TERRA SANTA" próximo a
SER IV e aeroporto. Famílias estabelecidas em terreno da Prefeitura Municipal de Fortaleza.
Supostas agressões por parte de agentes da SER IV, Força Tática de Apoio da Polícia Militar,
Batalhão de Choque aos moradores.
► PROGRAMA DE GOVERNO
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
1- Registro: 1.15.000.001110/2015-03
Assunto: Coordenadoria Nacional da União Nacional por Moradia Popular - UNMP. Famílias
cadastradas no programa do Governo Federal: Minha Casa, Minha Vida – não contempladas.
Pedido de providências junto aos órgãos competentes para agilizar a entrega de moradias do
Conjunto Residencial Cidade Jardim.
2- Registro: 1.15.000.001188/2015-10
Assunto: Programas Habitacionais. Cadastramento. Programa "Minha Casa, Minha Vida". Demora
no recebimento de imóvel. Supostas irregularidades. Contemplados com relação de parentesco
junto aos agentes da HABITAFOR, bem como parentes e assessores de políticos.
Origem: PR/CE
Oficiante: não mencionado
Registro: 1.15.000.001344/2015-42
Assunto: Representantes solicitam providências junto à HABITAFOR, para agilizar cadastramento
no programa do Governo Federal: "Minha Casa, Minha Vida".

Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
Registro: 1.15.000.001283/2015-13
Assunto: Programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. Suposta venda de imóveis do programa
por meio da internet (OLX). Conjunto habitacional Cidade Jardim, bairro José Walter. Contratos
de gaveta.
► SAÚDE
Origem: PR/CE
Oficiante: não mencionado
Registro: 1.15.000.001292/2015-12
Assunto: Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará - ISSEC. Assistência médica,
hospitalar, odontológica e complementar de saúde, através de rede credenciada, aos seus
beneficiários. Ausência de atendimentos de urgência e emergência.
Origem: PRDC/CE-Substituto
Oficiante: Francisco de Araújo Macedo Filho
Registro: 1.15.000.001169/2015-93
Assunto: Criança diagnosticada com deficiência de produção do hormônio do crescimento (GH)
pela hipófise. Realização de tratamento no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão da
Secretaria Estadual de Saúde do Ceará. Medicamento - Hormotrop somatropina 4 UI. Fornecido
pelo Governo do Estado do Ceará. Falta de recursos para reposição de estoque. Solicita
intervenção do MPF junto ao SUS para garantir a eficiente prestação do serviço de saúde pública
e o pleno gozo do direito à saúde de várias crianças.
Origem: PR/CE
Oficiante: Oscar Costa Filho
1- Registro: 1.15.000.001100/2015-60
Assunto: Paciente vítima de ferimento por arma de fogo, com consequente traumatismo
raquimedular, ASIA A, com fratura de C7, admitido no Instituto Dr. José Frota, solicita intervenção
na Base aérea de Fortaleza e ao IJF para que concedam à família o transporte (UTI Móvel) para
que retornem a Salvador, a fim de garantir continuidade de tratamento em seu estado de origem.
2- Registro: 1.15.000.001269/2015-10
Assunto: Necessidade de leito para tratamento médico-hospitalar em favor de senhor, que se
encontra "jogado" em um dos corredores do Hospital Geral de Fortaleza – HGF.
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
1- Registro: 1.15.000.001170/2015-18
Assunto: Denúncia em face da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Suposto descaso em
relação ao Hospital Mental de Messejana. Precariedade na segurança e atendimento aos
pacientes.
2- Registro: 1.15.000.001210/2015-21
Assunto: Pessoa idosa. Quadro de doença de Wilson com envolvimento hepático e neurológico
graves (acúmulo de cobre nos diversos órgãos: fígado, sistema nervoso, córnea, articulações,
que se não tratada adequadamente a mortalidade ocorre em cem por cento dos casos).
Necessidade do medicamento Syprine (Trientine).
Origem: PR/CE
Oficiante: Alexandre Meireles Marques
1- Registro: 1.15.000.001206/2015-63
Assunto: JF/CE / 5ª Vara Federal. Comunica inteiro teor de decisão proferida nos autos de
processo. Necessidade de submeter-se à cirurgia de troca da prótese bilateral no quadril.
Comunica dificuldades enfrentadas pelos usuários do SUS para a realização de procedimentos

cirúrgicos de natureza ortopédica.
2- Registro: 1.15.000.001385/2015-39
Assunto: Denúncia sobre supostas irregularidades praticadas no Conselho Interno do CAPS Geral
de Messejana, Município de Fortaleza/CE.
Origem: PR/CE
Oficiante: Alessander Wilckson Cabral Sales
Registro: 1.15.000.001324/2015-71
Assunto: Reclamação em face da administração do Hospital César Cals e Governador do Estado
do Ceará. Suposta ausência de fiscalização dos hospitais do Estado. Superlotação em UTI
neonatal.
Origem: PRDC/DF
Oficiante: Luciana Loureiro Oliveira
Registro: Portaria 3/2015
Assunto: apurar o cumprimento da Lei Complementar 141/2012, pelo gestor distrital da saúde, no
que tange à necessidade de realizar audiências públicas para apresentação, à população e ao
poder Legislativo, dos relatórios quadrimestrais de gestão do SUS.

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL – TOTAL 162
► ACESSIBILIDADE
Origem: PRDC/TO
Oficiante: Fernando Antônio Alves de Oliveira Júnior
IC/Portaria: 90/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades no oferecimento de transporte interestadual gratuito para
idosos pelas empresas que prestam o serviço de transporte terrestre interestadual no Estado do
Tocantins.
Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomes da Silva
1- IC/Portaria: 31/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades na acessibilidade de pessoa com deficiência em veículos
utilizados para o transporte coletivo em Manaus/AM.
2- IC/Portaria: 43/2015
Objeto: apurar a possibilidade de adequação de casa adquirida no Programa Minha Casa Minha
Vida às necessidades especiais de um portador de hidrocefalia e outro de autismo.
Origem: PRM/São João Del Rei/MG
Oficiante: Giovanni Morato Fonseca
IC/Portaria: 23/2015
Objeto: averiguar a acessibilidade no campus da UFSJ, no período de 18/05/15 a 23/07/15, pelo
CREA e em razão do Termo de Cooperação nº 006/2014.
Origem: PRM/São Pedro da Aldeia/RJ
Oficiante: Rodrigo Golivio Pereira
IC/Portaria: 30/2015
Objeto: portadores de necessidades especiais – acessibilidade – adequação dos meios –
agências localizadas na região dos lagos.

Origem: PRM/Guaratinguetá/SP
Oficiante: Marília Ribeiro Soares Ramos Ferreira
IC/Portaria: 19/2015
Objeto: apurar reclamações de ausência de vagas de estacionamento para idosos e portadores
de necessidades especiais no interior da Escola de Especialista de Aeronáutica – EEAR em
Guaratinguetá/SP.
Origem: PRM/Foz do Iguaçu/PR
Oficiante: Alexandre Collares Barbosa
IC/Portaria: 21/2015
Objeto: equipamentos para acessibilidade no embarque/desembarque de pessoas com
deficiência no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/PR.
Origem: PRM/Mossoró/RN
Oficiante: Aécio Mares Tarouco
IC/Portaria: 29/2015
Objeto: apurar falta de atendimento ao direito à meia passagem por parte da Viação Nordeste em
desfavor de idoso.
Origem: PR/SP
Oficiante: Fernanda Teixeira Souza Domingos
IC/Portaria: 252/2015
Objeto: apurar notícia de falta de atendimento adequado a pessoas com deficiência para efetuar
reclamações pelo site da Prefeitura do Município de São Paulo.
► ACESSO À JUSTIÇA
Origem: PRDC/MG
Oficiante: Edmundo Antônio Dias Netto Júnior
IC/Portaria: 145/2015
Objeto: apurar notícia de possível violação ao direito de assistência judiciária por parte da
Secretaria de Reforma do Judiciário.
Origem: PRM/Guajará-Mirim/RO
Oficiante: Daniel Luís Dalberto
IC/Portaria: 13/2015
Objeto: direito constitucional de assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados de
Guajará-Mirim
► ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS
Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomes da Silva
IC/Portaria: 32/2015
Objeto: apurar o possível descaso do poder público com os Moradores da Vila Céu do Mapiá, no
município de Pauini/AM, deixando de fornecer serviços de delegacia, creche, escola e cartoriais.
Origem: PRM/Petrópolis/RJ
Oficiante: Charles Stevan da Mota Pessoa
IC/Portaria: 28/2015
Objeto: necessidade de disponibilização no sítio eletrônico da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT de informações relativas aos endereços, dias e horários de atendimento ao
público de seus postos de atendimento.

Origem: PRDC/RJ
Oficiante: Ana Padilha Luciano de Oliveira
IC/Portaria: 317/2015
Objeto: apurar a existência de possível lesão ao direito à qualidade do atendimento ao cidadão,
especificamente no que se refere a alegada recusa do DETRAN/RJ em emitir a carteira de
identificação civil sem a apresentação de certificado de igualdade de direitos de naturalizado.
Origem: PRM/Caruaru/PE
Oficiante: Natália Lourenço Soares
IC/Portaria: 55/2015
Objeto: apurar a ausência de prestação de serviço postal pela EBCT, nas residências situadas no
Residencial Quintas da Colina I e Residencial Quintas da Colina II, no Bairro Universitário, e
Codomínio Chácaras Privê Morada Nobre, no bairro Serras do Vale, todos em Caruaru/PE.
Origem: PRM/Sete Lagoas/MG
Oficiante: Antônio Arthur Barros Mendes
IC/Portaria: 42/2015
Objeto: apurar eventual falha no serviço de entrega de cartas e encomendas pelos Correios no
Bairro Flórida em Sete Lagoas/MG.
► ASSISTÊNCIA SOCIAL
Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomes da Silva
IC/Portaria: 33/2015
Objeto: apurar o atendimento da zona sul da cidade de Manaus, que possui aproximadamente
280 mil habitantes, pelos serviços do Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS).
► COMUNICAÇÃO SOCIAL
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
IC/Portaria: 103/2015
Objeto: veiculação no rádio e televisão de programação ofensiva à dignidade humana e a direitos
fundamentais.
► CONCURSO PÚBLICO
Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomes da Silva
IC/Portaria: 30/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades em concurso promovido pela Universidade Federal do
Amazonas – UFAM para o preenchimento do cargo de professor de carreira, edital n° 017/2014.
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Eloísa Helena Machado
IC/Portaria: 205/2015
Objeto: apurar eventual irregularidade em concurso da CONAB, considerando a possibilidade de
identidade entre os Editais exarados pelo IADES para os concursos da CONAB realizados nos
anos de 2012 e 2014, entre outras questões.

► CONSUMIDOR
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
IC/Portaria: 105/2015
Objeto: apurar suposta dificuldade criada pela CEF para que trabalhadores indígenas possam
efetuar saques de seus salários.
► DEFESA SOCIAL (DESASTRES)
Origem: PRM/Ji-Paraná/RO
Oficiante: Henrique Heck
IC/Portaria: 23/2015
Objeto: investigar os serviços públicos atingidos pela enchente do Rio Guaporé, ocorrida entre
2013-2014, e o seu restabelecimento por meio da percepção de verba da Defesa Civil.
► DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS
Origem: PRM/Santa Cruz do Sul/RS
Oficiante: Marcelo Augusto Mezacasa
IC/Portaria: 09/2015
Objeto: averiguar prevenção à mortalidade materna nos municípios da região por meio da
implementação de Comitês de Mortalidade Materna e da adesão à Rede Cegonha.
Origem: PRM/Angra dos Reis/RJ
Oficiante: Monique Cheker
IC/Portaria: 119/2015
Objeto: apurar possível descumprimento da Lei 11.108/05 (que garante às parturientes o direito à
presença de acompanhante durante o trabalho de parto e pós-parto imediato, no âmbito do SUS)
por parte dos hospitais da Região da Costa Verde, especialmente a Fundação Eletronuclear de
Assistência Médica.
Origem: PRM/Lajeado/RS
Oficiante: Cláudio Terre do Amaral
IC/Portaria: 14/2015
Objeto: verificar, no âmbito da PRM/Lajeado/RS, o atendimento à garantia da interrupção
voluntária da gestação para os casos de adolescentes vítimas de exploração sexual.
Origem: PRDC/CE-Substituto
Oficiante: Francisco de Araújo Macedo Filho
IC/Portaria: 113/2015
Objeto: apurar suposta violação ao direito da gestante.
Origem: PRM/Araguaína/TO
Oficiante: Felipe Torres Vasconcelos
IC/Portaria: 52/2015
Objeto: apurar a ocorrência de possíveis irregularidades na implementação da Rede Cegonha no
Hospital Regional de Augustinópolis/TO.

► EDUCAÇÃO
Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomes da Silva
1- IC/Portaria: 29/2015
Objeto: apurar irregularidades na condução do processo seletivo de candidatos para a residência
médica, realizado pela comissão Estadual de Residência Médica do Amazonas – CEREM no
Hospital Adriano Jorge.
2- IC/Portaria: 34/2015
Objeto: implementação do Projeto “Ministério Público pela Educação – MPEDUC” no Município de
Guajará.
3- IC/Portaria: 35/2015
Objeto: implementação do Projeto “Ministério Público pela Educação – MPEDUC” no Município de
Ipixuna.
4- IC/Portaria: 42/2015
Objeto: apurar possível irregularidade na deflagração da greve dos professores da UFAM,
consubstanciada em supostos vícios na deliberação e votação da Assembleia da ADUA
(Associação dos Docentes da UFAM), bem como apurar a possível ocorrência de abusos no
exercício do direito de greve por parte de possíveis membros da comunidade acadêmica no
contexto do movimento paredista.
Origem: PR/DF
Oficiante: Eliana Pires Rocha
1- IC/Portaria: 282/2015
Objeto: apura supostas irregularidades dos estudantes brasileiros selecionados para o Programa
“Ciência Sem Fronteiras”, do Ministério da Educação. Considerando que os mesmos estão com
frequência nas aulas abaixo das regras da Universidade de Southampton.
2- IC/Portaria: 314/2015
Objeto: apura possíveis irregularidades no sistema SisFIES/FNDE/MEC, referentes a óbices para
aditamento de contratos.
3- IC/Portaria: 330/2015
Objeto: Acórdão n° 3559/2014-TCU, que recomenda ao MEC a alteração no Decreto nº
7.423/2010 visando ajustes nos atos normativos que regulam as relações entre instituições
federais de ensino superior e suas fundações de apoio.
Origem: PRM/São Gonçalo/RJ
Oficiante: Marco Otávio Almeida Mazzoni
1- IC/Portaria: 24/2015
Objeto: apurar suposta má qualidade da merenda escolar no Município de São Gonçalo.
2- IC/Portaria: 26/2015
Objeto: apurar possível descumprimento da lei de diretrizes e bases da educação pelo município
de Magé. Ausência de período reservado para estudos, planejamento e avaliação, incluído na
carga de trabalho dos professores.
Origem: PRDC/TO
Oficiante: Fernando Antônio Alves de Oliveira Júnior
1- IC/Portaria: 89/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades relativas a possíveis deficiências na prestação de
serviços constatadas no primeiro semestre de 2014, nas Instituições de ensino Objetivo e Fapal,
integrantes das Faculdades Objetivos.
2- IC/Portaria: 92/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades na Faculdade Rio Sono, no Município de Pedro AfonsoTO, sobretudo quanto à não expedição de diplomas dos graduados dos cursos de Tecnologia em
Gestão Agroindustrial e Administração.

Origem: PRM/Alagoinhas/BA
Oficiante: Eduardo da Silva Villas-Bôas
IC/Portaria: 20/2015
Objeto: apurar falta de merenda escolar em Inhambupe/BA, no ano de 2015.
Origem: PRM/Marabá/PA
Oficiante: Lilian Miranda Machado
IC/Portaria: 08/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades da Faculdade de Teologia Hokman na emissão de
diplomas de ensino superior no curso de Pedagogia.
Origem: PRM/Petrópolis/RJ
Oficiante: Charles Stevan da Mota Pessoa
1- IC/Portaria: 24/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades na aplicação dos recursos destinados à manutenção da
educação básica pelo Município de Petrópolis-RJ.
2- IC/Portaria: 26/2015
Objeto: apurar notícia veiculada no jornal Tribuna de Petrópolis, dia 10 de fevereiro de 2015,
afirmando que as escolas estaduais CIEP Santos Dumont e Cardoso Fontes estavam com atraso
na entrega de merenda.
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
IC/Portaria: 82/2015
Objeto: apurar possíveis condições precárias da Residência Universitária da Universidade Federal
de Roraima – UFRR.
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Mariane Guimarães Mello de Oliveira
1- IC/Portaria: 77/2015
Objeto: apurar notícia apresentada pelo Conselho Estadual de Educação de Goiás em desfavor
da Faculdade de Teologia de Goiás (FATEGO) por promover ações educacionais no Estado do
Ceará, em parceria com a IES local, sem autorização do MEC.
2- IC/Portaria: 80/2015
Objeto: apurar notícia apresentada contra a Associação Nacional de Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior – ANDIFES por irregularidades no âmbito do curso de mestrado
profissional em administração pública – PROFIAP.
3- IC/Portaria: 84/2015
Objeto: apurar notícia de possíveis irregularidades no IFG goiano na contratação de profissionais,
denominado bolsistas, para atuarem em escolas da rede municipal de ensino de Goiânia.
4- IC/Portaria: 85/2015
Objeto: apurar notícia de possíveis irregularidades no âmbito do Programa Federal "Brasil
Profissionalizado" que no curso técnico em Cozinha, do Instituto de Educação de Goiás, inexiste
cozinha para aulas práticas e estrutura física adequada a ministração das aulas.
Origem: PRM/Colatina/ES
Oficiante: Jorge Munhós de Souza
IC/Portaria: 14/2015
Objeto: apurar irregularidades na distribuição de livros didáticos aos alunos da EEEFM Rubens
Rangel, em Colatina/ES.
Origem: PRM/Ji-Paraná/RO
Oficiante: Henrique Heck
IC/Portaria: 25/2015
Objeto: acompanhar o processo administrativo nº 23118.003442/2012-38 que trata do
desmembramento da Fundação Universidade de Rondônia – UNIR.

Origem: PR/MT
Oficiante: Bianca Britto de Araújo
IC/Portaria: 69/2015
Objeto: fiscalizar supostas irregularidades no processo de revalidação de diplomas estrangeiros
do curso de medicina, pela UFMT.
Origem: PRM/Tucuruí/PA
Oficiante: Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
IC/Portaria: 67/2015
Objeto: apurar as contratações temporárias realizadas pelo Município de Novo Repartimento, em
2015, de professores (em alguns casos, sem formação em ensino superior completo), diante da
necessidade de se garantir a continuidade das aulas e o acesso ao direito à educação, na zona
rural do Município.
Origem: PRM/Volta Redonda/PA
Oficiante: Julio José Araújo Junior
IC/Portaria: 43/2015
Objeto: apurar eventuais irregularidades na construção de creches nos Municípios de Pinheiral,
Vassouras, Rio Claro e Itatiaia pela empresa MVC Componentes Plásticos Ltda., no âmbito do
programa Pro Infância do Ministério da Educação, bem como na gestão do programa Brasil
Carinhoso.
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Eloísa Helena Machado
IC/Portaria: 207/2015
Objeto: verificar possíveis irregularidades na convocação dos candidatos portadores de
necessidades especiais no vestibular da Universidade Federal do Paraná.
Origem: PRM/Caruaru/PE
Oficiante: Luiz Antônio Miranda Amorim Silva
IC/Portaria: 45/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades na prestação de serviços educacionais no Curso de
Mestrado ministrado pela Faculdade de Ciências Humanas de Campina Grande (SAPIENS), no
Município de Brejo da Madre de Deus/PE.
Origem: PRM/Marabá/PA
Oficiante: Andrea Costa de Brito
IC/Portaria: 31/2015
Objeto: apurar irregularidades na merenda escolar da rede pública municipal, para medidas, em
face de a merenda escolar ser custeada também com recursos federais.
Origem: PRM/Campina Grande/PB
Oficiante: Bruno Galvão Paiva
IC/Portaria: 73/2015
Objeto: apurar suposto cerceamento do direito de alunos e professores de ingressarem no Centro
de Educação e Saúde, do Campus de Cuité da Universidade Federal de Campina Grande –
UFCG.
Origem: PRDC/BA-Substituto
Oficiante: Edson Abdon Peixoto Filho
IC/Portaria: 20/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades de ordem técnica, estrutural, assistencial e administrativa
que têm comprometido a qualidade da assistência, do ensino, e da pesquisa prestados pela
Maternidade Climério de Oliveira - unidade integrante da estrutura administrativa da Universidade
Federal da Bahia.

Origem: PRDC/SC-Substituta
Oficiante: Analúcia Hartmann
IC/Portaria: 165/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades consistentes na suspensão do pagamento da bolsaauxílio e no desvio de verbas destinadas ao pagamento desse benefício aos estudantes da UFSC
selecionados a participarem dos projetos de pesquisa e desenvolvimento, no âmbito do Programa
Petrobrás de Formação de Recursos Humanos – PFRH-240, produzido em parceria entre a
empresa Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão
Universitária – FAPEU.
Origem: PR/SP
Oficiante: Lisiane Cristina Braecher
IC/Portaria: 268/2015
Objeto: necessidade de normatização/regulação dos cursos sequenciais.
Origem: PRM/Caraguatatuba/SP
Oficiante: Maria Rezende Capucci
IC/Portaria: 36/2015
Objeto: Realização do projeto “Ministério Público pela Educação – MPEduc no Município de
Ilhabela.
► IGUALDADE / NÃO-DISCRIMINAÇÃO
Origem: PRM/Paranaguá/PR
Oficiante: Adriano Barros Fernandes
IC/Portaria: 09/2015
Objeto: apurar possível discriminação racial por meio de tradução utilizada em aplicativo
eletrônico de dicionário de Alemão/Português.
Origem: PRDC/MG
Oficiante: Edmundo Antônio Dias Netto Júnior
IC/Portaria: 143/2015
Objeto: apurar a existência de preconceito na forma como o Colégio Objetivo retratou o povo
cigano em sua Apostila do Ensino Fundamental.
Origem: PRDC/SP
Oficiante: Pedro Antônio de Oliveira Machado
IC/Portaria: 262/2015
Objeto: verificar eventuais irregularidades no programa “Chuchu Beleza”, transmitido pela Rádio
Jovem Pan, notadamente sobre possível conteúdo discriminatório em desfavor do povo cigano,
pelo estereotipo negativo da personagem “Cigana Catita”.
► INFORMAÇÃO
Origem: PRDC/BA
Oficiante: Leandro Bastos Nunes
IC/Portaria: 19/2015
Objeto: apuração do atraso nas obras referentes ao Plano Participativo de Bairro – Recuperação
Socioambiental das Comunidades de Baixa Fria e Baixa de Santa Rita.
Origem: PR/BA
Oficiante: Domênico D'Andrea Neto
IC/Portaria: 27/2015
Objeto: obter mais esclarecimentos acerca da suposta degradação ambiental na construção de

empreendimentos no Parque Ecológico, no Loteamento Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas,
bem como sobre a existência de bens ou interesses da União para ensejar a competência da
Justiça Federal.
Origem: PRDC/DF
Oficiante: Luciana Loureiro Oliveira
IC/Portaria: 286/2015
Objeto: apurar suposta irregularidade nas condições de climatização de diversas salas de aula da
UnB, que tem causado desconforto excessivo aos alunos e professores da instituição de ensino
devido à estrutura arquitetônica, que impossibilita adequada ventilação natural, e à falta de
aparelhos de ar condicionado ou ventiladores.
Origem: PR/GO
Oficiante: Cláudio Drewes José de Siqueira
IC/Portaria: 73/2015
Objeto: apurar supostos danos ambientais decorrentes da supressão de floresta nativa, mormente
a instalação de loteamento próximo ao Lago do Ciúme, zona rural de de Jussara/GO.
Origem: PRM/São Gonçalo/RJ
Oficiante: Marco Otávio Almeida Mazzoni
1- IC/Portaria: 27/2015
Objeto: apurar possível divergência de números de CEP referente à Rua Expedicionário João
Moreira, localizada no bairro Tribobó, no município de São Gonçalo, e eventual interferência na
prestação de serviços dos Correios na região.
2- IC/Portaria: 28/2015
Objeto: investigar supostas irregularidades causadas pela concessionária CRT na BR 116/RJ.
3- IC/Portaria: 29/2015
Objeto: apurar irregularidades nas obras realizadas no bairro Jardim Catarina em São Gonçalo
executadas pela empresa Delta Engenharia, com recursos oriundos do PAC.
Origem: PRM/Marabá/PA
Oficiante: Andrea Costa de Brito
IC/Portaria: 26/2015
Objeto: Relatório de fiscalização que trata dos resultados dos exames realizados sobre 11 ações
de governo executadas no Município de São Domingos do Araguaia/PA em decorrência da 39º
etapa do programa de fiscalização a partir de sorteios públicos, no intuito de averiguar possíveis
irregularidades.
Origem: PRM/Dourados/MS
Oficiante: André Borges Uliano
IC/Portaria: 08/2015
Objeto: apurar o relato da falta de registro de nascimento de criança.
Origem: PRDC/RN
Oficiante: Caroline Maciel da Costa Lima da Mata
IC/Portaria: 22/2015
Objeto: apurar notícia de suposta violação ao direito de descanso e sossego da população de
Parnamirim/RN, devido ao aumento do número de voos em horários inadequados no Aeroporto
Augusto Severo.
Origem: PRDC/TO
Oficiante: Fernando Antônio Alves de Oliveira Júnior
IC/Portaria: 91/2015
Objeto: investigar a regularidade dos convênios firmados pelo Mapa, mais especificamente pela
Superintendência Federal de Agricultura/TO, para suprir a demanda de Fiscal Agropecuário
Federal (FFA – veterinário).

Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomes da Silva e Leonardo de Faria Galiano
1- IC/Portaria: 88/2015
Objeto: apurar a fiscalização do excesso de cargas nas rodovias federais do Amazonas e sua
interdependência com os deslocamentos locais realizados em virtude das operações econômicas
da Zona Franca de Manaus.
2- IC/Portaria: 37/2015
Objeto: verificar a situação da empresa terceirizada ADAP SERVIÇOS da UFAM, que presta
serviços de limpeza, conservação e fornecimento de alimentação. O representante alega que a
empresa vem utilizando os banheiros dos deficientes da Universidade para fins de depósito de
produtos químicos, de material de higiene e de cozinha e também foi informado que os banheiros
já estão totalmente danificados devido a má utilização.
Origem: PRM/Ji-Paraná/RO
Oficiante: Henrique Heck
IC/Portaria: 22/2015
Objeto: apurar eventual dano ambiental em propriedade situada em Alvorada d'Oeste.
Origem: PRDC/PI
Oficiante: Alexandre Assunção e Silva
IC/Portaria: 125/2015
Objeto: apurar e discutir as mudanças realizadas nas ruas, avenidas e demais vias de trânsito da
cidade de Teresina/PI, a fim de averiguar seu atendimento à Política Nacional de Mobilidade
Urbano e ao interesse público.
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
IC/Portaria: 111/2015
Objeto: apurar suposta irregularidade na seleção para carreira de sargento temporário pela Força
Área Brasileira – FAB.
Origem: PRM/Caruaru/PE
Oficiante: Natália Lourenço Soares
IC/Portaria: 56/2015
Objeto: apurar possível irregularidade na demissão de funcionários da Força Aérea BrasileiraFAB.
Origem: PRM/Caraguatatuba/SP
Oficiante: Maria Rezende Capucci
IC/Portaria: 37/2015
Objeto: fiscalizar a destinação dos Royalties de Petróleo recebidos pelo Município de Ilhabela,
especificamente no que concerne as áreas de educação e saúde.
► INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA
Origem: PRM/Caruaru/PE
Oficiante: Luiz Antônio Miranda Amorim Silva
IC/Portaria: 46/2015
Objeto: apurar declarações de particulares, que solicitam informações acerca do Programa de
Proteção a Vítimas e Testemunhas - PROVITA, uma vez que um dos envolvidos apresentou
denúncias em desfavor de autoridades estaduais e do município de Santa Cruz do Capibaribe.
Origem: PRDC/DF
Oficiante: Luciana Loureiro Oliveira
IC/Portaria: 317/2015

Objeto: apurar responsabilidades quanto às dificuldades de renovação de convênios entre a
SDH/PR e as Secretarias Estaduais, para execução dos Programas de Proteção a Vítimas e
Testemunhas Ameaçadas.
► LIBERDADE RELIGIOSA
Origem: PRDC/MT-Substituto
Oficiante: Gustavo Nogami
IC/Portaria: 60/2015
Objeto: fiscalizar suposta violação ao direito fundamental à liberdade religiosa dos discentes
sabatistas pela União Educacional Cândido Rondon (UNIRONDON).
► MORADIA ADEQUADA
Origem: PRM/Sousa/PB
Oficiante: Djalma Gusmão Feitosa
IC/Portaria: 60/2015
Objeto: investigar supostas irregularidades no Programa de Subsídio à Habitação de Interesse
Social (PSH) no município de Cajazeirinhas/PB.
Origem: PRDC/AC
Oficiante: Luiz Gustavo Mantovani
IC/Portaria: 33/2015
Objeto: apurar a qualidade das moradias construídas pela empresa CZS Engenharia Ltda, com
recursos provenientes do Programa Minha Casa Minha Vida, na cidade do povo, em Rio
Branco/AC, considerando a existência de defeitos nas janelas das moradias.
Origem: PRM/Volta Redonda/PA
Oficiante: Julio José Araújo Junior
IC/Portaria: 44/2015
Objeto: apurar a estruturação da Furban em favor das moradias localizadas nas chamadas áreas
de posse.
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Eloísa Helena Machado
IC/Portaria: 212/2015
Objeto: apurar a existência de família de indígenas acampada próximo à Rodoviária de Campo
Largo/PR, sem auxílio da Fundação Nacional do Índio – FUNAI e em situação de risco.
Origem: PR/TO
Oficiante: George Neves Lodder
IC/Portaria: 93/2015
Objeto: apurar irregularidades nas estruturas dos prédios do residencial Bosque dos Jatobás,
obra do Programa de Arrendamento Residencial – PAR do Governo Federal, operada pela CEF.
► PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS
Origem: PR/SP
Oficiante: Fernanda Teixeira Souza Domingos
IC/Portaria: 251/2015
Objeto: Alimentos internacionais. Convenção de Nova York.

► PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Origem: PRM/São Gonçalo/RJ
Oficiante: Marco Otávio Almeida Mazzoni
IC/Portaria: 25/2015
Objeto: apurar suposto atraso no pagamento de benefício previdenciário no Município de São
Gonçalo.
Origem: PRM/Blumenau/SC
Oficiante: Ricardo Kling Donini
IC/Portaria: 26/2015
Objeto: INSS. Timbó.
Origem: PRDC/RS
Oficiante: Suzete Bragagnolo
IC/Portaria: 208/2015
Objeto: verificar a suficiência de proteção previdenciária aos trabalhadores que possuem
deficiência anterior à filiação ao INSS.
Origem: PRM/Caruaru/PE
Oficiante: Luiz Antônio Miranda Amorim Silva
IC/Portaria: 44/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades na prestação de serviço pelo INSS, que não estaria
realizando perícias médicas, tampouco informando a previsão para a normalização do serviço.
Origem: PRM/Ji-Paraná/RO
Oficiante: Henrique Heck
IC/Portaria: 24/2015
Objeto: INSS. Acompanhar o credenciamento de médicos peritos nos municípios de atribuição
desta PRM.
Origem: PR/ES
Oficiante: Carolina Augusta da Rocha Rosado
IC/Portaria: 30/2015
Objeto: apurar possíveis prejuízos para os segurados do INSS – APS São Mateus e Pedro
Canário, no que diz à demora no agendamento das perícias referentes ao benefício AuxílioAcidente.
Origem: PR/DF
Oficiante: Eliana Pires Rocha
IC/Portaria: 327/2015
Objeto: fiscalizar irregularidades no atendimento dispensado aos administrados por parte do
INSS.
► PROGRAMA DE GOVERNO
Origem: PRM/Marabá/PA
Oficiante: Lilian Miranda Machado
IC/Portaria: 12/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades apontadas nas obras do Programa Minha Casa, Minha
Vida, no Município de Marabá/PA.
Origem: PRM/Maringá/PR
Oficiante: Danielle Dias Curvelo
IC/Portaria: 28/2015

Objeto: verificar requisitos de publicidade e transparência nas listas de inscrições para os
programas habitacionais de moradia popular – Programa Minha Casa Minha Vida, nos municípios
pertencentes à Subseção Judiciária de Maringá/PR.
Origem: PRM/São Gonçalo/RJ
Oficiante: Marco Otávio Almeida Mazzoni
IC/Portaria: 30/2015
Objeto: apurar denúncia de problemas na construção em imóveis financiados pela CEF através
do Programa Minha Casa Minha Vida em São Gonçalo/RJ – Condomínio das Gaivotas.
Origem: PRM/Caruaru/PE
Oficiante: Natália Lourenço Soares
IC/Portaria: 57/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades no bloqueio do benefício percebido por cidadã, oriundo
do Programa Bolsa Família.
Origem: PRDC/BA-Substituto
Oficiante: Edson Abdon Peixoto Filho
IC/Portaria: 21/2015
Objeto: Apurar supostas irregularidades na entrega e utilização do Programa Minha Casa Minha
Vida no condomínio residencial Lauro de Freitas em Areia Branca.
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
IC/Portaria: 101/2015
Objeto: apurar suposta utilização do imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida em desacordo
com os requisitos para utilização e contemplação do benefício por cidadã.
► PROTEÇÃO INTEGRAL (IDOSO)
Origem: PR/Cachoeira do Sul/RS
Oficiante: Pedro Nicolau Moura Sacco
IC/Portaria: 11/2015
Objeto: verificar a regularidade da aplicação da Lei nº 10.216/2001 na Execução de Medida de
Segurança, em Casas de Repouso no Município de Cachoeira do Sul.
► SAÚDE
Origem: PRDC/BA
Oficiante: Leandro Bastos Nunes
IC/Portaria: 21/2015
Objeto: apuração da suposta negativa da Secretaria da Saúde da Bahia (SESAB) em fornecer os
medicamentos solicitados para o tratamento do câncer Mieloma Múltiplo.
Origem: PR/DF
Oficiante: Eliana Pires Rocha
1- IC/Portaria: 278/2015
Objeto: apura supostas irregularidades do hospital HUB relacionadas à não realização de
procedimentos cirúrgicos de endometriose e de proctologia, sob a justificativa de que os
pacientes de câncer teriam preferência em relação aos pacientes eletivos.
2- IC/Portaria: 98/2015 (altera Portaria 189/2014)
Objeto: auditoria na Secretaria de Saúde do DF. Hipótese em que foram constatadas
impropriedades na destinação de recursos repassados fundo a fundo. Ressarcimento ao fundo de
saúde do DF.

3- IC/Portaria: 329/2015
Objeto: averiguar a razoabilidade da carga horária das atividades práticas dos médicos em
diversos hospitais universitários federais.
Origem: PRM/Araguaína/TO
Oficiante: Felipe Torres Vasconcelos
IC/Portaria: 40/2015
Objeto: apurar se os Municípios que se encontram na área de atribuição da PRM/Araguaína
realizam a alimentação do Banco de Preços de Medicamentos do Ministério da Saúde, se já foi
implantado controle de ponto eletrônico para os profissionais da saúde, e se há o fornecimento de
certidão ao usuário que não foi atendido pelo SUS, esclarecendo os motivos do não atendimento,
de forma a facilitar o acesso à justiça e a mostrar ao gestor as falhas no serviço.
Origem: PRDC/AL
Oficiante: Roberta Lima Barbosa Bomfim
1- IC/Portaria: 25/2015
Objeto: verificação da omissão atribuída à Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, no tocante
ao fornecimento de materiais necessários ao tratamento de idosa.
2- IC/Portaria: 28/2015
Objeto: apurar a precariedade do atendimento à população na Casa de Saúde e Maternidade de
Coruripe/AL, além de possível negligência no atendimento médico prestado à parturiente, o que
resultou na morte desta e do feto.
3- IC/Portaria: 30/2015
Objeto: apurar notícia de irregularidades na administração da Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) de Coruripe-AL pelo Hospital Carvalho Beltrão, bem como verificar o efetivo funcionamento
e cumprimento das competências previstas para a UPA 24h, nos termos da Portaria GM/MS nº
342/2013.
Origem: PRDC/AL-Substituta
Oficiante: Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary
IC/Portaria: 20/2015
Objeto: investigação pormenorizada de irregularidades no âmbito da saúde do município de
Jundiá/AL.
Origem: PRDC/DF
Oficiante: Luciana Loureiro Oliveira
1- IC/Portaria: 285/2015
Objeto: apurar suposta irregularidade relativa ao subdimensionamento de consultório de
atendimento médico às detentas da Penitenciária Feminina do DF, em suposta violação a normas
da ANVISA.
2- IC/Portaria: 307/2015
Objeto: apuração da situação de superlotação das unidades de urgência e emergência dos
hospitais do SUS no DF.
3- IC/Portaria: 308/2015
Objeto: apuração da situação de superlotação das unidades de urgência e emergência dos
hospitais do SUS no DF.
Origem: PRM/Juazeiro do Norte/CE
Oficiante: Celso Costa Lima Verde Leal
1- IC/Portaria: 122/2015
Objeto: apurar os motivos pelos quais o Hospital Santo Antônio, apesar de credenciado pelo SUS,
somente realiza cirurgia de embolização particular, o que resulta em grande quantidade de
demandas judiciais para que o poder público custeie as cirurgias, bem como se os valores
cobrados são regulares.
2- IC/Portaria: 123/2015
Objeto: apurar a regularidade dos custos da cirurgia de embolização pelo SUS e informar todas
as cirurgias feitas nos anos de 2014 e 2015 custeados a partir de decisões judiciais, com

indicação do número do Processo e Juízo.
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
1- IC/Portaria: 78/2015
Objeto: apurar possível falha no Sistema Único de Saúde, ausência de realização de exames
gratuitos.
2- IC/Portaria: 104/2015
Objeto: Direito à saúde das mulheres e atenção às vítimas de violência de gênero. Levantamento
de dados sobre equipamentos e serviços públicos.
Origem: PRDC/RS
Oficiante: Suzete Bragagnolo
1- IC/Portaria: 199/2015
Objeto: averiguar apontamentos do Departamento Nacional de Auditoria do SUS constantes no
relatório de auditoria n. 13161, com foco na saúde das usuárias portadoras de Câncer de Mama.
2- IC/Portaria: 200/2015
Objeto: averiguar apontamentos do Departamento Nacional de Auditoria do SUS constantes no
relatório de Auditoria n. 14023, com foco na saúde das usuárias portadoras de Câncer de Colo do
Útero.
3- IC/Portaria: 217/2015
Objeto: verificar a possibilidade de revisão da Portaria 2.914/2011, do Ministério da Saúde.
Qualidade da água.
Origem: PR/SP
Oficiante: Kleber Marcel Uemura
IC/Portaria: 249/2015
Objeto: apurar medidas que estão sendo tomadas para viabilizar a detecção precoce do câncer
de mama no Sistema Único de Saúde – SUS.
Origem: PRM/Campina Grande/PB
Oficiante: Bruno Galvão Paiva
IC/Portaria: 65/2015
Objeto: esclarecer qual das unidades hospitalares (Hospital Universitário Alcides Carneiro ou
Hospital Regional de Emergência e Trauma Dom Luis Gonzaga Fernandes) assumirá o encargo
de realizar o tratamento de paciente, e delimitar qual procedimento deverá ser adotado em
relação a eventuais novas demandas da mesma natureza.
Origem: PRM/Caraguatatuba/SP
Oficiante: Maria Rezende Capucci
IC/Portaria: 35/2015
Objeto: apurar o cumprimento de jornada dos médicos plantonistas da Unidade de Pronto
Atendimento - UPA em Caraguatatuba.
Origem: PRM/Rondonópolis/MT
Oficiante: Guilherme Rocha Göpfert
IC/Portaria: 23/2015
Objeto: continuidade dos trabalhos de fiscalização do atendimento prestado pelo SUS pago com
recursos orçamentários federais provenientes do Programa de Trabalho “Atendimento
Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar do SUS”.
Origem: PRM/Tucuruí/PA
Oficiante: Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
IC/Portaria: 63/2015
Objeto: apurar o cumprimento, pelo Município de Tucuruí, da política nacional referente aos
direitos da “pessoa com transtorno do espectro autista”.

Origem: PRM/Blumenau/SC
Oficiante: Ricardo Kling Donini
IC/Portaria: 27/2015
Objeto: cessão de uso. Centro de tratamento de dependentes.
Origem: PRM/Blumenau/SC
Oficiante: Rafaella Alberici de Barros Gonçalves
IC/Portaria: 31/2015
Objeto: paciente em acompanhamento após tratamento de câncer busca solução que permita ter
acesso à realização de exame de ressonância magnética de joelho esquerdo, já que procurou o
posto de saúde no Canto do Rio, bairro Progresso, Blumenau, e foi informada por atendente que
o exame demoraria pelo menos um ano e meio.
Origem: PRM/Concórdia/SC
Oficiante: Davy Lincoln Rocha
IC/Portaria: 06/2015
Objeto: apurar a efetividade do acesso, via SUS, aos tratamentos cirúrgicos, na especialidade
Uroginecologia, na área de atribuição da PRM/Concórdia.
Origem: PRM/Ji-Paraná/RO
Oficiante: Henrique Heck
IC/Portaria: 21/2015
Objeto: atendimento de usuário do SUS que, segundo diagnóstico, necessita de tratamento fora
do domicílio.
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Eloísa Helena Machado
1- IC/Portaria: 210/2015
Objeto: acompanhar a implantação de políticas públicas de enfrentamento ao crack e outras
drogas, especialmente o chamado Plano Crack.
2- IC/Portaria: 211/2015
Objeto: verificar as razões da recusa no fornecimento gratuito da vacina contra o HPV (Papiloma
Vírus Humano) na Rede Pública de Saúde às mulheres que possuam vida sexual ativa ou tenham
mais de 13 anos.
3- IC/Portaria: 214/2015
Objeto: apurar a efetivação do direito à saúde das mulheres e a atenção às vítimas da violência
de gênero no Paraná.
Origem: PR/RS
Oficiante: Silvana Mocellin
IC/Portaria: 213/2015
Objeto: verificar em que termos a União vem contratando a compra do medicamento
Trastuzumabe com os laboratórios interessados.
Origem: PRM/Lajeado/RS
Oficiante: Cláudio Terre do Amaral
IC/Portaria: 15/2015
Objeto: acompanhar a implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das
Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, na execução de medida de segurança
frente à aplicação da Lei nº 10.216/2001.
Origem: PRM/Piracicaba/SP
Oficiante: Leandro Zedes Lares Fernandes
IC/Portaria: 21/2015
Objeto: aparente desvio de recursos públicos transferidos ao município de Americana para
construção de uma Unidade de Acolhimento a dependentes químicos.

Origem: PRM/Ipatinga/MG
Oficiante: Eduardo Henrique de Almeida Aguiar
IC/Portaria: 48/2015
Objeto: apurar possível omissão de atendimento à pessoa menor em unidade de Pronto
Atendimento.
Origem: PR/RS
Oficiante: Ana Paula Carvalho de Medeiros
IC/Portaria: 216/2015
Objeto: apurar as medidas adotadas frente a informação de ineficácia terapêutica do
medicamento genérico fornecido pelo SUS Varfarina, do Laboratório Teuto Brasileiro S/A.
Origem: PRDC/PA
Oficiante: Melina Alves Tostes
1- IC/Portaria: 87/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades verificadas no Relatório de Auditoria 14514, realizado
pelo Departamento de Auditoria do SUS no Município de Soure em 2014, que teve como objeto
diversos aspectos da gestão municipal de saúde no exercício de 2013.
2- IC/Portaria: 110/2015
Objeto: apurar suposta desconstituição da equipe de profissionais médicos plantonistas no
período noturno do Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas 24h - CAPS AD III,
o que viabilizaria a realização de plantões apenas por profissionais de enfermagem.
Origem: PRM/Blumenau/SC
Oficiante: Michael von Mühlen de Barros Gonçalves
IC/Portaria: 32/2015
Objeto: representação noticiando que jovem é acometido de Retocolite e necessita realização de
tratamento com o fármaco Infliximab 100mg. A Secretaria Estadual de Saúde informou que o
referido medicamento não se encontra padronizado em nenhum dos programas do Ministério da
Saúde.
Origem: PRM/Novo Hamburgo/RS
Oficiante: Andréia Rigoni Agostini
IC/Portaria: 18/2015
Objeto: verificar o cumprimento da RDC 15 ANVISA nos hospitais do Vale dos Sinos,
especialmente nos grandes hospitais da região, tais como Hospital Unimed, Hospital Regina,
Hospital Geral em Novo Hamburgo, Hospital Centenário em São Leopoldo, Hospital Lauro Reus
em Campo Bom entre outros.
Origem: PRM/São Miguel do Oeste/SC
Oficiante: Edson Restanho
IC/Portaria: 17/2015
Objeto: apurar a regularidade do fornecimento de vacinas pelo Ministério da Saúde aos
municípios da área de atribuição da PRM/São Miguel do Oeste/SC.
Origem: PRM/Cruzeiro do Sul/AC
Oficiante: Thiago Pinheiro Corrêa
IC/Portaria: 27/2015
Objeto: Investigar a atual estrutura e modo de prestação dos serviços de Tratamento Fora do
Domicílio, no Município de Cruzeiro do Sul.
Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomes da Silva
1- IC/Portaria: 39/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades na realização de exames, consultas e tratamentos no
âmbito da FCECON (Fundação Centro de Controle de Oncologia no Estado do Amazonas).

2- IC/Portaria: 40/2015
Objeto: apurar o tratamento conferido aos servidores da FUNASA intoxicados quando realizavam
controle de epidemias nas décadas de 1970 a 1990 no Amazonas, com o uso do inseticida
organoclorado DDT (Dietil-Dicloro-trietano).
► SAÚDE MENTAL
Origem: PRDC/SP
Oficiante: Pedro Antônio de Oliveira Machado
IC/Portaria: 25/2015
Objeto: apurar a necessidade de acompanhar e se o caso, adotar as medidas cabíveis, em face
do Poder Público, ou seus gestores, para que usuário com transtorno mental grave possa
efetivamente receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde – SUS, com a terapia
de que necessita.
► SEGURANÇA PÚBLICA
Origem: PRM/São João de Meriti/RJ
Oficiante: Luciana Fernandes Portal Lima Gadelha
IC/Portaria: 16/2015
Objeto: apurar e legalidade da Lei 4283/2013 do Município de Nova Iguaçu, que permite a soltura
de balões artesanais sem fogo em seu âmbito territorial. Risco ao espaço aéreo brasileiro.
Origem: PRM/Rondonópolis/MT
Oficiante: Guilherme Rocha Göpfert
IC/Portaria: 41/2015
Objeto: apurar eventuais irregularidades na prestação dos serviços providos pelo Centro
Integrado de Operações de Segurança Pública – CIOSP no Município de Rondonópolis-MT.
► SISTEMA PRISIONAL
Origem: PRM/Teixeira de Freitas/BA
Oficiante: Marcela Régis Fonseca
IC/Portaria: 12/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades no sistema carcerário da Bahia, sendo um dos
estabelecimentos carcerários o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF).
► TERRA / REFORMA AGRÁRIA
Origem: PR/GO
Oficiante: Cláudio Drewes José de Siqueira
IC/Portaria: 72/2015
Objeto: apurar as ações e omissões ilícitas do INCRA alusivas a ocupação indevida da parcela 01
do Projeto de Assentamento Santa Rosa, no Município de Matrinchã/GO, área de uso coletivo do
assentamento.

Origem: PRDC/MT-Substituto
Oficiante: Gustavo Nogami
IC/Portaria: 74/2015
Objeto: fiscalizar o assentamento das famílias do acampamento Nova Bom Jardim com perfil de
beneficiárias da reforma agrária no assentamento Marzagão (Rosário Oeste/MT) ou,
subsidiariamente, nos assentamentos Coqueiral-Quebó (Nobres) ou Forquilha do Rio Manso
(Rosário Oeste).
Origem: PR/MT
Oficiante: Antônio Morimoto Júnior
IC/Portaria: 81/2015
Objeto: fiscalizar supostas irregularidades na liberação de créditos no Projeto de Assentamento
Campo Verde.
Origem: PRM/Araguaína/TO
Oficiante: Felipe Torres Vasconcelos
1- IC/Portaria: 43/2015
Objeto: Associações de Moradores dos projetos de assentamento Baviera e São Gabriel declaram
que, em visita ao INCRA/DF, foram informados da destinação de verbas para o assentamento e
que tais verbas ainda não aportaram na unidade responsável.
2- IC/Portaria: 46/2015
Objeto: apurar supostos conflitos envolvendo área pertencente à União. Lavradores que ocupam
lotes na Fazenda Uirapuru no Município de Filadélfia/TO sofrem ameaças do Consórcio Estreito
Energia – CESTE.
3- IC/Portaria: 48/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades em área pertencente à União. Chácara São João Batista,
Gleba Boa Esperança/Itapiraca, Lote nº 410, na zona rural no Município de Araguaína/TO,
pertence à União, destinado à reforma agrária.
4- IC/Portaria: 49/2015
Objeto: apurar a regularidade de ocupações supostamente existentes há mais de 1 ano, em área
denominada antiga Fazenda Malu, Malu I, São Francisco, São João, Jacutu e Barrocão, no
Município de Palmeirante/TO, sendo todas as áreas arrecadadas em nome da União.
5- IC/Portaria: 50/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades no Acampamento Esperança, no Município de São Miguel
do Tocantins, praticadas por líder do MST que, em conluio com servidores do INCRA, estaria
comercializando as cestas fornecidas aos trabalhadores, bem como os terrenos dos assentados.
Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomes da Silva
IC/Portaria: 38/2015
Objeto: apurar conflitos agrários fomentados pela irregular venda de terra pública, na gleba 1
Ipixuna.
Origem: PR/ES
Oficiante: Carolina Augusta da Rocha Rosado
IC/Portaria: 31/2015
Objeto: apurar os motivos do atraso para liberar os recursos do programa crédito de instalação
fomento para os assentos do Assentamento Carlos Lamarca, do Município de Nova Venécia/ES.
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
IC/Portaria: 114/2015
Objeto: apurar possível negligência na promoção da reforma agrária e violência em face de
famílias ocupantes da área no sentido anel viário/BR-174.

RECOMENDAÇÃO – TOTAL 8

► ACESSIBILIDADE
Origem: PRDC/GO-Substituta
Oficiante: Mariane Guimarães de Mello Oliveira
Nº: 09/2015
Objeto: Recomenda ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás – CREMEGO – que
realize as providências necessárias a fim de adequar o edifício em que se encontra a delegacia
deste Conselho em Itumbiara às normas de acessibilidade, mais especificamente no tocante à
adequação dos sanitários e à sinalização visual e tátil nos locais determinados pela NBR 9050,
conforme se verifica no Relatório Técnico nº 071/2013 elaborado pela Assessoria Técnico Pericial
da PR/GO.
► ACESSO À JUSTIÇA
Origem: PRM/Cruzeiro do Sul/AC
Oficiante: Thiago Pinheiro Corrêa
Nº: 12/2015
Objeto: Recomenda à União Federal, na pessoa de seu Defensor Público Geral, a prestação do
serviço de assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, por
meio da instalação de uma Unidade da Defensoria Pública da União, em Cruzeiro do Sul, com um
número mínimo de defensores compatível com a demanda local, acompanhada da necessária
estrutura administrativa e de pessoal de apoio; e enquanto não haja a instalação dessa unidade, a
designação de, ao menos, um Defensor Público Federal para atuar interinamente perante a
Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul/AC, em sistema de itinerância para atendimento das
partes e comparecimento às audiência judiciais.
► CONCURSO PÚBLICO
Origem: PRDC/CE-Substituto
Oficiante: Francisco de Araújo Macedo Filho
Nº: 14/2015
Objeto: Recomenda à Universidade Federal do Ceará (UFC) que retifique o edital que divulgou o
resultado final do certame regido pelo Edital 262/2013, homologando e publicando
complementação da lista de candidatos aprovados para as vagas reservadas a pessoas com
deficiência para o cargo de Bibliotecário Documentalista, Campus Fortaleza, de modo que
constem cinco candidatos aprovados (conforme Tabela II do Decreto nº 6944/2009), segundo a
sua ordem de classificação, resguardados os direitos do primeiro candidato que já consta do
resultado final como aprovado para essas vagas.
Origem: PRDC/AL-Substituta
Oficiante: Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary
Nº: 07/2015
Objeto: Recomenda ao Instituto Federal de Alagoas, para que adeque os editais dos próximos
certames promovidos pela Instituição , de forma a não obstaculizar o acesso ao benefício da
isenção da taxa de inscrição que é devido aos candidatos que preenchem os requisitos dispostos
no Decreto 6.593/08.

Origem: PRM/Viçosa/MG
Oficiante: Gabriela Saraiva Vicente de Azevedo
Nº: 03/2015
Objeto: Recomenda ao Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, que na elaboração de
futuros editais de concursos públicos, disponibilize atendimento especial por motivo religioso aos
candidatos adventistas, que comprovem esta condição, de modo que não sejam obrigados a
prestar provas entre o pôr-do-sol de sexta-feira e o pôr-do-sol de sábado.
► EDUCAÇÃO
Origem: PRM/Viçosa/MG
Oficiante: Gabriela Saraiva Vicente de Azevedo
Nº: 01/2015
Objeto: Recomenda à Universidade Federal de Viçosa que determine a eliminação de todos os
candidatos que assinaram a folha de texto definitivo da produção textual, nos termos do item 4.4
do edital; determine a nova correção da prova dissertativa dos demais candidatos, explicitando
no espelho de avaliação da redação a nota atribuída a cada quesito avaliado segundo os quatro
critérios dispostos no item 5.1 do Edital 01/2015.
► SAÚDE
Origem: PRDC/PI
Oficiante: Alexandre Assunção e Silva
1- Nº: 10/2015
Objeto: Recomenda ao Diretor do HUT que providencie a imediata adoção de medidas que visem
verificar a urgência no atendimento aos pacientes que cheguem de outros municípios piauienses,
ainda que eventualmente não tenham sido encaminhados via Central Estadual de Regulação de
Internações Hospitalares, e sobretudo não recuse internação/transferência desses pacientes em
casos de constatada urgência, até que o sistema de regulação de leitos esteja plenamente
adaptado e sendo observado por todos os municípios piauienses.
2- Nº: 11/2015
Objeto: Recomenda ao Secretário de Saúde do Estado do Piauí que estabeleça medidas que
visem garantir que todos os hospitais dos municípios piauienses obedeçam ao sistema de
Regulação de Leitos coordenado pela Central Estadual de Regulação de Internações
Hospitalares, a fim de se reverter a situação de superlotação de pacientes, bem como seja
prestado o necessário atendimento médico, em tempo hábil, nos casos de urgência.

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TOTAL 2
► INFORMAÇÃO
Origem: PRDC/RR
Partes: MPF (Gustavo Kenner Alcântara) e Prefeitura Municipal de Caracaraí/RR.
Nº: 01/2015
Objeto: implementação e disponibilização correta do site do Portal da Transparência, bem como
todo o conteúdo e dados legalmente exigidos (LC n°. 101/2000 e Lei de Acesso à Informação n°.
12.527/2011).

► LIBERDADE RELIGIOSA
Origem: PRDC/SP-Substituto
Partes: MPF (Jefferson Aparecido Dias) e BAND – Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda.
Nº: 01/2015
Objeto: A TV Bandeirantes exibirá até o dia 1º de novembro de 2015 uma campanha sobre a
diversidade de crenças no Brasil, incluindo o ateísmo. O vídeo de 40 segundos ressalta que o
Estado brasileiro não possui religião oficial, garantindo a liberdade de todos para escolher entre
ter ou não ter uma religião. O termo foi assinado em virtude de processo movido pelo MPF em
2010 contra a emissora após declarações preconceituosas contra cidadãos ateus proferidas
durante o programa Brasil Urgente.

