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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 maio de 2015.
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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
maio de 2015.

Atuações da PFDC

Maio/2015

Procedimentos Administrativos arquivados

3

Ofícios expedidos

46

Portarias expedidas

5

Recomendação

1

Protocolo de Intenções para Cooperação Técnico-jurídica

1

TOTAL

56

Fonte: Números fornecidos pela Coordenadoria Administrativa da PFDC em 29/05/2015.

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 maio de 2015.

Comunicações recebidas pela PFDC
Inicial de Ação Civil Pública

Maio/2015
5

Portaria de Instauração de Inquérito Civil

258

Portaria de Instauração de Procedimento Preparatório

73

Recomendação

20

Termo de Ajustamento de Conduta

18

TOTAL

374

Fonte: Números fornecidos pela Coordenadoria Administrativa da PFDC em 29/05/2015.

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
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ARQUIVADOS PELA PFDC– TOTAL 3
Origem: PFDC – Informação nº 08/2015/PFDC/CA
Oficiante: Aurélio Virgílio Veiga Rios
P.A.: 1.00.000.012380/2010-50
Assunto: Educação básica. Certificação das entidades beneficentes de assistência social com
isenção de contribuições para seguridade social.
Origem: PFDC/DF – Informação nº 10/2015/PFDC/CA
Oficiante: Aurélio Virgílio Veiga Rios
P.A.: 1.00.000.004311/2012-34
Assunto: Recomendação 02/2012/PFDC – Lei 12.288/2010 – Estatuto da Igualdade Racial.
Origem: PFDC/DF – Informação nº 11/2015/PFDC/CAM
Oficiante: Aurélio Virgílio Veiga Rios
P.A.: 1.00.000.008445/2012-24
Assunto: Meta 4 do Plano Nacional de Educação - PL 8035/2012. Universalizar, para a população
de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino.

RECOMENDAÇÃO – TOTAL 1
► COMUNICAÇÃO SOCIAL
Origem: PFDC
Oficiante: Aurélio Virgílio Veiga Rios, Márcia Morgado Miranda, João Bosco Araújo Fontes Júnior,
Marcus Vinícius Aguiar Macedo e Júlio Carlos Schwonke de Castro Júnior
Nº: 01/2015
Objeto: Recomenda à Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) a capacitação técnica
dos agentes de fiscalização; a adequação dos relatórios de fiscalização para que contenham
dados essenciais: a potência, a frequência e a altura da antena utilizada pela entidade fiscalizada
no momento em que foi constatada irregularidade de seu funcionamento, entre outros.

PORTARIAS EXPEDIDAS PELA PFDC – TOTAL 5

Portaria nº 08/2015 – Prorroga a vigência dos Grupos de Trabalho da PFDC até o fim do
mandato do atual Procurador Federal dos Direitos do Cidadão.
Portaria nº 09/2015 – Encerra as atividades do Grupo de Trabalho Sistema Prisional da PFDC.
Portaria nº 10/2015 – Altera a composição do GT Educação. Exclui a procuradora Ana Paula
Fonseca de Góes Araújo (PRM/Anápolis/GO) e inclui a procuradora Lisiane Cristina Braecher
(PR/SP).
Portaria nº 11/2015 – Altera a composição do GT Direito à Memória e a Verdade. Exclui, a
pedido, o procurador da República Jaime Mitropoulos (PR/RJ).

Portaria nº 12/2015 – Altera a composição do GT Educação. Exclui, a pedido, a procuradora
Mona Lisa Duarte Abdo Aziz Ismail (PRDC/PE) e inclui a procuradora Ana Fabíola de Azevedo
Ferreira (PRM/PalmaresPE).

PROTOCOLO DE INTENÇÕES PARA COOPERAÇÃO TÉCNICO-JURÍDICA – TOTAL 1

► PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS
Origem: PFDC
Partes: MPF (Aurélio Virgílio Veiga Rios) e Plataforma de Direitos Humanos Dhesca Brasil
Objeto: este protocolo de intenções para cooperação técnico-jurídica entre a PFDC e a
Plataforma Dhesca Brasil propicia a atuação conjunta para fins de cumprimento do disposto na
Lei Complementar n° 75/93, Lei Orgânica do MPU, e na proposta das Relatorias em Direitos
Humanos, buscando contribuir para que o Brasil adote um padrão de respeito aos direitos
humanos econômicos, sociais, culturais e ambientais, com base na Constituição Federal, no 3º
Programa Nacional de Direitos Humanos e nos Tratados Internacionais de proteção dos direitos
humanos ratificados pelo País, pela implementação de mecanismos de controle da sua
exigibilidade, na defesa dos direitos constitucionais e da ordem jurídica do Estado democrático de
direito, em questões relacionadas a violações de direitos humanos.

COMUNICAÇÕES RECEBIDAS PELA PFDC

INICIAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TOTAL 5
► ACESSIBILIDADE
Origem: PR/CE
Oficiante: Alexandre Meireles Marques
PP: 1.15.000.000261/2015-36
ACP: 0002831-67.2015.4.05.8100
Objeto: Ministério Público Estadual / 18ª Promotoria de Justiça Cível de Fortaleza. Reclamação
apresentada por pessoa com deficiência. Acessibilidade virtual - Idoso e pessoa com deficiência.
► CONCURSO PÚBLICO
Origem: PR/CE
Oficiante: Oscar Costa Filho
PP: 1.15.000.000007/2015-38
ACP: 0002106-78.2015.4.05.8100
Objeto: Pedido de acesso a processo relacionado ao concurso para o cargo de Professor Efetivo
do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza (ICEN)/UNILAB - campi Palmares, Edital 36/2014.
Negativa de aceso por suposta ausência de motivação para tal requisição.
► EDUCAÇÃO

Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
PP: 1.15.000.002053/2014-91
ACP: 0002011-48.2015.4.05.8100
Objeto: Universidade Federal do Ceará (UFC). Constatação de que alguns professores da
Faculdade de Medicina tiveram carga horária semanal de aulas inferior ao que admite a
legislação vigente, bem como a Resolução nº 02/2011 da CEPE, sem justificação normativa
declinada para qualquer redução. Apurar os fatos noticiados e subsidiar eventual medida judicial a
ser ajuizada objetivando imputar sanções aos responsáveis.
Origem: PRM/Montes Claros/MG
Oficiante: Allan Versiani de Paula
NF: 1.22.005.000012/2015-66
ACP: 003675-06.2015.4.01.3807
Objeto: Inserção de informações, na página de internet do Programa de Financiamento Estudantil
(Fies), esclarecendo quais foram os valores e critérios adotados para a definição dos limites
financeiros impostos a cada curso e a cada instituição de ensino superior do país.
► IGUALDADE / NÃO-DISCRIMINAÇÃO
Origem: PRDC/SC
Oficiante: Maurício Pessutto
I.C: 1.33.000.003632/2013-51
ACP: 5008873.58.2015.4047200
Objeto: condenar o réu Igor W. em responsabilidade de indenizar danos morais coletivos, em
razão de postagem de cunho discriminatório publicada em grupo aberto da Universalidade
Federal de Santa Catarina mantido junto à página na internet do Facebook©. A UFSC também é
ré na ação por ter seu nome institucional vinculado à página no Facebook. A mensagem foi
publicada no dia 5/12/2013 e traz a fotografia de um homem negro oferecendo, de joelhos, um
cacho de bananas a uma mulher, também negra, "em evidente conotação associativa a macacos
e a sugerir inferioridade por distinção étnica/de cor".

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL – TOTAL 258
► ACESSIBILIDADE
Origem: PRM/Blumenau/SC
Oficiante: Rafaella Alberici de Barros Gonçalves
1- IC/Portaria: 12/2015
Objeto: averiguar a necessidade e possibilidade de adaptação arquitetônica aos moradores com
necessidades especiais dos apartamentos financiados com recurso da CEF, e nas áreas comuns
do Condomínio Morada das Araucárias, construído com recursos do Programa Minha Casa Minha
Vida do governo federal.
2- IC/Portaria: 19/2015
Objeto: apurar inobservância da legislação pertinente à acessibilidade de idosos e pessoas
portadoras de deficiências físicas na distribuição de vagas de estacionamento no Condomínio
Residencial Novo Lar.
Origem: PRDC/MT-Substituto
Oficiante: Gustavo Nogami
1- IC/Portaria: 52/2015
Objeto: fiscalizar suposta irregularidade perpetrada pelo Instituto de Ensino Superior de Mato

Grosso no tratamento de discentes deficientes, em especial deixando de disponibilizar os
mecanismos de acessibilidade necessários para o aprendizado.
2- IC/Portaria: 22/2015
Objeto: fiscalizar as condições de acessibilidade no sítio eletrônico do Portal da Saúde do
Ministério da Saúde.
Origem: PRDC/MG
Oficiante: Edmundo Antônio Dias Netto Júnior
IC/Portaria: 125/2015
Objeto: apurar porque a entrada do museu Espaço do Conhecimento UFMG não está acessível
às pessoas com deficiência visual.
Origem: PRDC/AL
Oficiante: Roberta Lima Barbosa Bomfim
IC/Portaria: 21/2015
Objeto: apurar inexistência de acessibilidade no condomínio Iloa Vacation Club, no município da
Barra de São Miguel, tendo em vista o reduzido número de suítes adaptadas para portadores de
necessidades especiais e de inexistência de vagas a eles reservadas no estacionamento.
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Eloísa Helena Machado
1- IC/Portaria: 176/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades na sistemática de atendimento prioritário aos idosos nas
agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.
2- IC/Portaria: 179/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades cometidas por empresas de transporte, haja vista a não
concessão de descontos de 50% no valor da passagem para idosos.
Origem: PRDC/RJ
Oficiante: Ana Padilha Luciano de Oliveira
1- IC/Portaria: 199/2015
Objeto: apurar a existência de possível lesão ao direito à qualidade do atendimento ao cidadão,
diante da recusa na emissão de “passe livre” a pessoas com deficiência, comprovadamente
carentes, no transporte aéreo, nos termos da Lei nº 8.899/94.
2- IC/Portaria: 200/2015
Objeto: garantir o atendimento diferenciado e a acessibilidade plena às pessoas com
necessidades especiais, através da instalação de passarela para travessia da Estrada Menezes
Cortes em direção ao Hospital Cardoso Fontes, no Rio de Janeiro, em atendimento ao disposto
no Decreto nº 5.296/2004.
3- IC/Portaria: 211/2015
Objeto: apurar a existência de lesão ao direito à qualidade do atendimento ao cidadão, diante da
eventual indisponibilidade de garantia de gratuidade aos idosos no transporte coletivo urbano
estadual no Rio de Janeiro, pelas empresas Viação Cometa, Viação Cidade do Aço e Viação
Itapemirim, no trajeto Rio de Janeiro - Volta Redonda.
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
IC/Portaria: 83/2015
Objeto: Condições de acessibilidade nas dependências do IBAMA-RR e problemas de gestão de
contratos.
Origem: PR/DF
Oficiante: Felipe Fritz Braga
IC/Portaria: 220/2015
Objeto: apurar e tomar providências em relação ao suposto descumprimento da Lei n° 8.899/94
pelas empresas de transporte aéreo nacional, no que toca à gratuidade no transporte aéreo de
pessoas com deficiência, comprovadamente carentes.

Origem: PRM/Tucuruí/PA
Oficiante: Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
IC/Portaria: 56/2015
Objeto: apurar a observância, pela UFPA - Campus Tucuruí, da legislação brasileira e
internacional referente aos deficientes, em especial no que tange aos deficientes visuais.
Origem: PRM/Volta Redonda/RJ
Oficiante: Júlio José Araújo Júnior
IC/Portaria: 39/2015
Objeto: apurar a possibilidade de funcionamento da Agência dos Correios de Barra do Piraí em
novo local, em que contemple melhor acesso a todos os usuários, bem como o implemento de
acessibilidade aos portadores de necessidades especiais.
► ACESSO À JUSTIÇA
Origem: PR/DF
Oficiante: Felipe Fritz Braga
1- IC/Portaria: 173/2015
Objeto: apurar e tomar providências em relação a possível ofensa ao contraditório e à ampla
defesa nas normas que regem as sindicâncias e processos administrativos disciplinares das
Forças Armadas.
2- IC/Portaria: 233/2015
Objeto: apurar e tomar providências sobre a notícia de que a Ouvidoria Nacional de Direitos
Humanos não estaria adotando o fluxo de denúncias conforme pactuado com o MPDFT e outros
órgãos do GDF, de maneira que os casos de violação de direitos seriam encaminhados
diretamente para Promotoria da Pessoa Idosa, sem serem enviados para os CREAS e delegacias
de polícia, fato que tornaria a atuação o MPDFT mais onerosa e menos eficaz.
Origem: PRM/Teresópolis/RJ
Oficiante: Paulo Cezar Calandrini Barata
IC/Portaria: 10/2015
Objeto: apuração de possível atentado ao compromisso de respeito aos direitos fundamentais e
de defesa da ordem e moralidade pública, guarnecidos pela Justiça Federal em sua
responsabilidade de aplicação concreta da lei e da Constituição da República, comprometendo o
direito ao acesso à justiça gratuito oferecido pelo Núcleo de Atendimento e dando margens a
práticas de concorrência desleal em detrimento de outras representações de advocacias não
favorecidas por funcionarem do mesmo prédio de desempenho de atividades do poder judiciário.
Origem: PRM/Campina Grande/PB
Oficiante: Bruno Galvão Paiva
IC/Portaria: 60/2015
Objeto: apurar suposta morosidade na apreciação de processos administrativos pela Procuradoria
Jurídica da Universidade Federal de Campina Grande.
► ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Eloísa Helena Machado
IC/Portaria: 177/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades na disponibilização de senhas de atendimento na agência
do Instituto Nacional do Seguro Social da Avenida Visconde de Guarapuava, Curitiba, Paraná.

Origem: PRM/Niterói/RJ
Oficiante: Wanderley Sanan Dantas
IC/Portaria: 30/2015
Objeto: apurar porque correspondências não são entregues na Rua das Flores e adjacências,
bairros de Calaboca/Inoã, em Maricá/RJ.
Origem: PRM/Rondonópolis/MT
Oficiante: Guilherme Rocha Göpfert
IC/Portaria: 29/2015
Objeto: apurar irregularidades no “Programa Luz para Todos” no Município de Guiratinga/MT.
Origem: PRDC/RJ
Oficiante: Ana Padilha Luciano de Oliveira
IC/Portaria: 207/2015
Objeto: apurar a existência de possível lesão ao direito à qualidade do atendimento ao cidadão,
especificamente no que se refere à alegada dificuldade de agendar os serviços de
emissão/renovação de passaportes junto à Delegacia de Polícia de Migração no Estado do Rio de
Janeiro.
Origem: PRM/Resende/RJ
Oficiante: Paulo Sérgio Ferreira Filho
IC/Portaria: 04/2015
Objeto: apurar notícia de atendimento inadequado ao cidadão na Agência dos Correios de
Resende, na Praça da Concórdia, nº 64, Centro. O representante requereu melhorias nas
condições de trabalho.
Origem: PRM/São João de Meriti/RJ
Oficiante: Luciana Fernandes Portal Lima Gadelha
IC/Portaria: 12/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades na emissão de passaportes – Polícia Federal Nova
Iguaçu – Problemas no agendamento – falta de vagas – atendimento deficiente.
Origem: PRM/Ji-Paraná/RO
Oficiante: Henrique Heck
IC/Portaria: 18/2015
Objeto: verificar se a Eletrobrás Distribuição Rondônia não tem concedido acesso à tarifa social
de energia elétrica aos usuários de programas sociais do Bosque dos Ipês I e II que tenham
direito a ela.
Origem: PRM/Caxias/MA
Oficiante: Anselmo Santos Cunha
IC/Portaria: 28/2015
Objeto: apurar possível violação aos direitos assegurados a todas as pessoas que buscam os
serviços bancários da CEF em Caxias/MA, relativamente ao tempo de espera na fila de
atendimento, atendimento prioritário e acessibilidade.
Origem: PRM/Volta Redonda/RJ
Oficiante: Júlio José Araújo Júnior
IC/Portaria: 31/2015
Objeto: apurar notícia de que os Correios instituíram cobrança correspondente à operação de
despacho postal de correspondências internacionais e que há questionamento sobre a legalidade
de tal cobrança.
Origem: PR/DF
Oficiante: Felipe Fritz Braga

IC/Portaria: 192/2015
Objeto: apurar suposta ausência de qualidade no serviço público prestado por Unidade de
Atendimento ao Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Distrito Federal.
► COMUNICAÇÃO SOCIAL
Origem: PRDC/SP-Substituto
Oficiante: Jefferson Aparecido Dias
1- IC/Portaria: 208/2015
Objeto: verificar eventual irregularidade em possível falta de acesso aos cidadãos aos canais TV
Senado, TV Câmara e TV Justiça, por sinal aberto, em todo ou parte do Brasil.
2- IC/Portaria: 221/2015
Objeto: verificar eventual irregularidade na comercialização, pela empresa “Saraiva”, de mídias
audiovisuais sem a prévia classificação indicativa pelo Ministério da Justiça.
Origem: PRM/Volta Redonda/RJ
Oficiante: Júlio José Araújo Júnior
IC/Portaria: 27/2015
Objeto: apurar a eventual irregularidade na instalação de antena de transmissão da empresa de
telefonia celular Nextel, em Pinheiral/RJ.
Origem: PRDC/RN
Oficiante: Caroline Maciel da Costa Lima da Mata
IC/Portaria: 14/2015
Objeto: adoção de medidas com as emissoras de rádio e televisão do Rio Grande do Norte, visando
evitar a violação de direitos humanos nos programas policiais, onde são exploradas imagens da
violência em cidades brasileiras.
Origem: PRDC/TO
Oficiante: Fernando Antônio Alves de Oliveira Júnior
IC/Portaria: 84/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades praticadas pela ANEEL e ATE XVI Transmissora de
Energia S/A no processo de implantação da linha de transmissão 500 KV Miracema – Sapeaçu e
Subestações Associadas.
► CONCURSO PÚBLICO
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Eloísa Helena Machado
IC/Portaria: 175/2015
Objeto: apurar supostas dificuldades encontradas na realização de concurso público para a
Polícia Rodoviária Federal, tendo em vista a não disponibilização da prova em computador ou em
braile.
Origem: PR/RJ
Oficiante: Roberta Trajano S. Peixoto
IC/Portaria: 196/2015
Objeto: apurar possível irregularidade na convocação de candidatos aprovados para o cargo de
Especialista em C&T Produção e Inovação em Saúde Pública, referente ao Concurso Público –
Edital nº 22/2014, deflagrado pela FIOCRUZ, sem a comprovação dos requisitos estabelecidos no
edital para assumir o referido cargo.

Origem: PR/DF
Oficiante: Felipe Fritz Braga
1- IC/Portaria: 103/2015
Objeto: apurar sobre a existência de mecanismos de controle da autodeclaração de identidade
étnico-racial nos processos seletivos para provimento de cargos e empregos públicos vagos e
para acesso a instituições de ensino.
2- IC/Portaria: 212/2015
Objeto: apurar e tomar providências em relação à irregularidade na nomeação de candidatos com
deficiência no concurso da SUDECO regido pelo Edital Funcab 01/2013.
Origem: PRDC/RJ
Oficiante: Ana Padilha Luciano de Oliveira
IC/Portaria: 222/2015
Objeto: apurar a legalidade da exigência de exame de sorologia para LUES e HIV (ELISA) para
os cargos de Magistério do Exército brasileiro. Irregularidades no edital de concurso temporário
do exército 1ª região.
Origem: PRM/Niterói/RJ
Oficiante: Wanderley Sanan Dantas
IC/Portaria: 33/2015
Objeto: Irregularidades em concurso público para médicos residentes. Denúncia sigilosa contra o
Hospital Universitário Antônio Pedro.
Origem: PRDC/BA
Oficiante: Leandro Bastos Nunes
IC/Portaria: 20/2015
Objeto: apuração da suposta falta de publicidade nas convocações dos aprovados no concurso
público do CREMEB, regido pelo Edital n. 001, de 2012.
Origem: PRM/Volta Redonda/RJ
Oficiante: Júlio José Araújo Júnior
IC/Portaria: 40/2015
Objeto: a razoabilidade da imposição de experiência profissional como requisito para exercer
cargo público de assistente em administração no certame da UFF – Universidade Federal
Fluminense, Edital nº 101/2015.
► DIREITO DE IR E VIR (ESTRANGEIRO)
Origem: PRDC/SC
Oficiante: Maurício Pessutto
IC/Portaria: 126/2015
Objeto: apurar o tratamento dispensado a estrangeiros imigrantes, refugiados e apátridas,
especialmente no que se refere ao acolhimento e à garantia de acesso a direitos sociais no
âmbito do Estado de Santa Catarina.
► DIREITO A MEMÓRIA E A VERDADE
Origem: PRM/Volta Redonda/RJ
Oficiante: Júlio José Araújo Júnior
IC/Portaria: 17/2015
Objeto: apurar a responsabilidade do Estado brasileiro pelas mortes dos operários Carlos Augusto
Barroso, Walmir de Freitas Monteiro e Willian Fernandes Leite após a invasão do Exército para
reprimir o movimento grevista de 1988, na Companhia Siderúrgica Nacional – CSN.

► DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS
Origem: PRM/Ourinhos/SP
Oficiante: Antônio Marcos Martins Manvailer
IC/Portaria: 15/2015
Objeto: apurar se a Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo-SP permite que a
parturiente seja acompanhada por pessoa por ela indicada durante o parto.
► EDUCAÇÃO
Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomes da Silva
1- IC/Portaria: 24/2015
Objeto: apurar eventuais irregularidades na distribuição de disciplinas e carga horária docente
Instituto de Natureza e Cultura do campus de Benjamin Constant, da Universidade Federal
Amazonas.
2- IC/Portaria: 23/2015
Objeto: apurar possível ocorrência de irregularidades na execução do programa
Financiamento Estudantil – FIES no âmbito das universidades particulares e demais centros
ensino superior no Amazonas.

no
do
de
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Origem: PRDC/BA-Substituto
Oficiante: Edson Abdon Peixoto Filho
IC/Portaria: 16/2015
Objeto: apurar suposta irregularidade perpetrada pela Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e
Assuntos Estudantis (UFRB) diante da falta de repasse dos auxílios previstos pelo Programa de
Permanência Qualificada.
Origem: PRM/Açu/RN
Oficiante: Victor Albuquerque de Queiroga
IC/Portaria: 60/2015
Objeto: implementar nas escolas e creches das redes Estadual e Municipal de Ensino do
município de Ipanguaçu o Projeto “Ministério Público pela Educação – MPEDUC”.
Origem: PRM/Imperatriz/MA
Oficiante: não informado.
IC/Portaria: 40/2015
Objeto: implementação no Município de Governador Edison Lobão/MA o Projeto “Ministério
Público pela Educação – MPEDUC”.
Origem: PR/RJ
Oficiante: Fábio Moraes de Aragão
1- IC/Portaria: 164/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades na distribuição de bolsas de estudo do SENAI CETIQT.
2- IC/Portaria: 193/2015
Objeto: apurar suposta falta de registro no MEC por parte da Instituição de Pós-Graduação
Médica Carlos Chagas.
3- IC/Portaria: 194/2015
Objeto: apurar atrasos nos pagamentos de bolsa-auxílio aos estudantes do CEFET/RJ.
Origem: PRDC/SC - Substituta
Oficiante: Analúcia Hartmann
1- IC/Portaria: 115/2015
Objeto: apurar sobre a falta de equipamentos e possíveis precariedades das instalações do prédio
destinado ao curso de Odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina.

2- IC/Portaria: 130/2015
Objeto: apurar sobre possíveis irregularidades na suspensão ou não realização dos exames
nacionais para certificação de proficiência no ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e para
certificação de proficiência na tradução e interpretação da Libras/Língua Portuguesa, em
inobservância ao Decreto nº 5.626/2005.
Origem: PRM/Caxias do Sul/RS
Oficiante: Fabiano de Moraes
IC/Portaria: 19/2015
Objeto: apurar a existência e a regularidade dos procedimentos de recuperação de alunos de
menor rendimento, previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), na
Faculdade da Serra Gaúcha.
► Origem: PRDC/TO
Oficiante: Fernando Antônio Alves de Oliveira Júnior
IC/Portaria: 61/2015
Objeto: apurar a notícia de que o Conselho do Fundeb, Conselho de Acompanhamento e Controle
Social (CACS), em Tupirama-TO, não supervisona o Censo Escolar da Educação Básica; de que
os membros não foram capacitados para compor o conselho, não conhecem a legislação do
Censo; não possuem instalações físicas adequadas para reuniões, nem sabem com propriedade
as atribuições do conselho.
Origem: PRM/São Gonçalo/RJ
Oficiante: Marco Otávio Almeida Mazzoni
1- IC/Portaria: 08/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades no serviço de educação prestado pelo Município de São
Gonçalo.
2- IC/Portaria: 13/2015
Objeto: apurar suposta má qualidade da merenda escolar no Município de São Gonçalo.
3- IC/Portaria: 16/2015
Objeto: apurar a regularidade na exigência de cópia do título de eleitor para fins de inscrição nos
cursos oferecidos no PRONATEC/MAGÉ em 2014.
Origem: PRM/Imperatriz/MA
Oficiante: Guilherme Garcia Virgílio
IC/Portaria: 42/2015
Objeto: implementado no Município de Davinópolis/MA o Projeto “Ministério Público pela
Educação – MPEDUC”.
Origem: PRDC/MT - Substituto
Oficiante: Gustavo Nogami
IC/Portaria: 56/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades perpetradas pela UNIC e pela UNIVAG, assim como pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE), no aditamento de contratos do
programa federal de Financiamento Estudantil (FIES).
Origem: PRM/Araraquara/SP
Oficiante: Gabriel da Rocha
IC/Portaria: 11/2015
Objeto: estudantes de ensino superior alegam dificuldades para realizarem o aditamento de seus
contratos de financiamento do FIES, razão pela qual estariam sendo impedidos de se
matricularem nos respectivos períodos letivos de 2015.
Origem: PRM/Volta redonda/RJ
Oficiante: Júlio José Araújo Júnior
1- IC/Portaria: 18/2015
Objeto: implantação do projeto Ministério Público pela Educação (MPEDUC) no Município de

Vassouras/RJ.
2- IC/Portaria: 19/2015
Objeto: implantação do projeto Ministério Público pela Educação (MPEDUC) no Município de
Vassouras/RJ.
3- IC/Portaria: 34/2015
Objeto: apurar a situação das obras na Escola Municipal Maria Medianeira, em Conservatória, 6º
distrito de Valença.
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Eloísa Helena Machado
IC/Portaria: 184/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades em cursos de pós-graduação ofertados pelas Faculdades
Sociedade Paranaense de Ensino e Informática – SPEI em conjunto com a ABC in Company.
Origem: PRM/Santarém/PA
Oficiante: Fabiana Keylla Schneider
IC/Portaria: 184/2015
Objeto: apurar notícia de atuação do Município de Óbidos de duas faculdades que recentemente
graduaram várias turmas, em diversos cursos: Faculdade Santo Augusto (FAISA) e Faculdade
Atual (FAAT), possivelmente sem autorização de funcionamento pelo MEC.
Origem: PRM/Uberlândia/MG
Oficiante: Frederico Pellucci
IC/Portaria: 59/2015
Objeto: apurar o motivo de falta de material didático em braile na Escola Municipal Machado de
Assis no Município de Ituiutaba/MG.
Origem: PR/RJ
Oficiante: Maria Cristina Manella Cordeiro
1- IC/Portaria: 223/2015
Objeto: apurar suposta irregularidade quanto à falta de prestação de contas das verbas Federais
com o Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 2011.
2- IC/Portaria: 260/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades na exigência de experiência profissional para cargos de
nível fundamental e médio do concurso do Instituto Federal Fluminense, Edital nº 05/2014.
Origem: PRM/Patos de Minas/MG
Oficiante: Sérgio de Almeida Cipriano
IC/Portaria: 40/2015
Objeto: apurar notícias de má prestação de serviços do Transporte Escolar do Município de Patos
de Minas/MG, em verbas repassadas por meio do PNATE.
Origem: PRDC/DF
Oficiante: Luciana Loureiro Oliveira
1- IC/Portaria: 193/2015
Objeto: apurar suposta venda de diplomas por meio do sítio eletrônico www.sdplo.com.
2- IC/Portaria: 214/2015
Objeto: apurar possível irregularidade no aumento da mensalidade da Faculdade Evangélica de
Taguatinga (FETAG), aplicado somente aos alunos bolsistas do Fies.
Origem: PRM/Feira de Santana/BA
Oficiante: Claytton Ricardo de Jesus Santos
IC/Portaria: 16/2015
Objeto: apurar suposta omissão da Secretaria de Educação do Município de Santa Bárbara em
providenciar transporte escolar adequado para os professores da Escola Aureo Filho, no povoado
de Rosinha, zona rural do município.

Origem: PR/RJ
Oficiante: Gino Augusto de O. Liccione
IC/Portaria: 249/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades no oferecimento de Cursos de Especialização em
Odontologia no Rio de Janeiro.
Origem: PRM/Marabá/PA
Oficiante: Lilian Miranda Machado
IC/Portaria: 04/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades na criação de novos cursos pela UNIFESSPA.
Origem: PRM/Angra dos Reis/RJ
Oficiante: Monique Cheker
IC/Portaria: 39/2015
Objeto: apurar notícia de falta de merenda nos colégios municipais de Angra dos Reis nos dias
22, 23 e 24 de agosto de 2011.
Origem: PRDC/RN
Oficiante: Caroline Maciel da Costa Lima da Mata
IC/Portaria: 15/2015
Objeto: apurar denúncia de suposta oferta irregular de cursos de mestrado pelo Instituto de
Educação Superior Natalense – IESN em parceria com a Faculdade do Norte do Paraná –
FACNORTE.
Origem: PR/DF
Oficiante: Felipe Fritz Braga
1- IC/Portaria: 195/2015
Objeto: apurar a forma pela qual estão sendo aplicadas as verbas federais repassadas pelo
FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao Distrito Federal para o fim de
implementação das salas de recursos destinadas ao atendimento de alunos com deficiência
matriculados nas escolas do Distrito Federal.
2- IC/Portaria: 262/2015
Objeto: apurar e tomar providências quanto à possível inadequação do atendimento de
deficientes na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com a inobservância de
preceitos normativos em prol da acessibilidade por parte do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
Origem: PRM/Franca/SP
Oficiante: Wesley Miranda Alves
1- IC/Portaria: 20/2015
Objeto: realização do projeto Ministério Público pela Educação – MPEduc no Município de Cristais
Paulista.
2- IC/Portaria: 21/2015
Objeto: realização do projeto Ministério Público pela Educação – MPEduc no Município de
Ribeirão Corrente.
3- IC/Portaria: 22/2015
Objeto: realização do projeto Ministério Público pela Educação – MPEduc no Município de São
José da Bela Vista.
4- IC/Portaria: 23/2015
Objeto: realização do projeto Ministério Público pela Educação – MPEduc no Município de
Restinga.
Origem: PRM/Niterói/RJ
Oficiante: Wanderley Sanan Dantas
IC/Portaria: 35/2015
Objeto: Denúncia sigilosa contra a Universidade Federal Fluminense por inconstitucionalidade em
revalidação de diplomas de estrangeiros.

Origem: PRDC/PE
Oficiante: Mona Lisa Duarte Abdo Aziz Ismail
IC/Portaria: 146/2015
Objeto: apurar possível irregularidade no processo seletivo do SISUTEC 2014.2, consistente na
indisponibilidade do instrumento escolhido pelo noticiante na instituição de ensino eleita, fazendo
com que ele não realizasse a matrícula no curso de Técnica em Instrumento Musical e ficasse
impossibilitado de se matricular no segundo curso selecionado, o de Técnico em Edificações.
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
IC/Portaria: 91/2015
Objeto: apurar suposto não reconhecimento pela Secretaria de Estado da Educação em Roraima
de diploma emitido pela Faculdade de Nanuque – FANAN.
Origem: PR/DF
Oficiante: Eliana Pires Rocha
1- IC/Portaria: 244/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades no processo seletivo para mestrado em Relações
Internacionais na UNB. Em tese, não foi permitido recurso para a prova oral, a nota da prova
escrita não foi justificada, e não houve divulgação de padrão de resposta para que os candidatos
pudessem formular recursos das questões.
2- IC/Portaria: 259/2015
Objeto: representante requer que seu filho realize a Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA
em braile, pois possui deficiência visual.
3- IC/Portaria: 258/2015
Objeto: questionar a validade de cursos de ensino à distância na área de enfermagem, pois a
teoria não poderia estar dissociada da prática.
Origem: PRM/Ji-Paraná/RO
Oficiante: Henrique Heck
1- IC/Portaria: 20/2015
Objeto: apurar a morosidade no processamento de solicitação de abatimento do saldo devedor do
Fundo de Financiamento Estudantil no Estado de Rondônia.
2- IC/Portaria: 17/2015
Objeto: averiguar possível descumprimento do Edital n. 01/PROPesq/2014 pela própria comissão
avaliadora.
Origem: PRM/Luziânia/GO
Oficiante: Raphael Perissé Rodrigues Barbosa
IC/Portaria: 73/2015
Objeto: apurar a suposta falta de pagamento das ajudas de custo aos alunos bem como dos
salários dos professores dos cursos do PRONATEC, oferecidos pelo ITEGO, no Município de
Formosa/GO.
► IGUALDADE / NÃO-DISCRIMINAÇÃO
Origem: PRDC/RJ
Oficiante: Ana Padilha Luciano de Oliveira
IC/Portaria: 212/2015
Objeto: apurar a existência de possível lesão ao direito das minorias étnicas diante da eventual
publicação de conteúdo discriminatório contra o povo judeu, na rede mundial de computadores,
no FACEBOOK.
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Eloísa Helena Machado
IC/Portaria: 195/2015

Objeto: apurar possíveis violações dos direitos do cidadão com relação às afirmações de cunho
supostamente homofóbico feitas nas obras “Curso Avançado de Biodireito”, “Direito Constitucional
Esquematizado”, “Teoria e Prática do Direito Penal”, “Curso Avançado de Direito do Consumidor”
e “Manual de Prática Trabalhista”.
Origem: PRM/Volta Redonda/RJ
Oficiante: Júlio José Araújo Júnior
IC/Portaria: 16/2015
Objeto: apurar a estruturação e o funcionamento de órgão e de políticas públicas em favor da
promoção da igualdade racial em Volta Redonda.
► INFORMAÇÃO
Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomes da Silva
IC/Portaria: 22/2015
Objeto: apurar a regularização da situação dominial de terreno de propriedade da SUFRAMA
onde foi construída a Escola Municipal Carlos Antônio Cardoso, na Comunidade Canaã, KM 41,
BR 174, Zona Rural de Manaus.
Origem: PRM/Blumenau/SC
Oficiante: Rafaella Alberici de Barros Gonçalves
IC/Portaria: 20/2015
Objeto: apurar danos ambientais em razão da construção de um edifício no Bairro Coloninha,
Município de Gaspar/SC.
Origem: PRM/Dourados/MS
Oficiante: Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves
IC/Portaria: 14/2015
Objeto: apurar possíveis ilegalidades/irregularidades praticadas pela Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas da UFGD, consistentes na inobservância do instituto da licença para acompanhamento
de cônjuge no âmbito da administração da UFGD.
Origem: PRDC/MT - Substituto
Oficiante: Gustavo Nogami
IC/Portaria: 20/2015
Objeto: fiscalizar supostas falhas no sistema informatizado do MTE que permitem a inserção de
dados indevidos de terceiros na inscrição PIS/PASEP, prejudicando o recebimento do abono
salarial pelo legítimo beneficiário.
Origem: PRM/Juiz de Fora/MG
Oficiante: Onofre de Faria Martins
IC/Portaria: 23/2015
Objeto: apurar falta de repasses de verba pactuada em convênio com o HU do UFJF, o que
resulta em atrasos no pagamento dos funcionários, gerando movimento grevista com indicação
para 19/01/2015.
Origem: PRM/São Gonçalo/RJ
Oficiante: Marco Otávio Almeida Mazzoni
1- IC/Portaria: 09/2015
Objeto: acompanhar a implantação de órgãos reguladores com acesso aos sistemas
informatizados SISREG nos municípios sob atribuição.
2- IC/Portaria: 12/2015
Objeto: apurar supostas irregularidade no pagamento dos profissionais que participam do
programa federal ProJovem Trabalhador, em Itaboraí, bem como a notícia de irregularidades no
processo seletivo.

Origem: PRDC/SP-Substituto
Oficiante: Jefferson Aparecido Dias
IC/Portaria: 210/2015
Objeto: apurar eventuais irregularidades na licença/cadastramento de técnicos de manutenção de
aeronave pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).
Origem: PR/RJ
Oficiante: Roberta Trajano S. Peixoto
IC/Portaria: 198/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades na contratação temporário da filha de ex-diretor do
Hospital Federal do Andaraí, que trabalha ou trabalhou no NERJ/MS; na contratação temporária
do filho de funcionária do NERJ/MS, e contratação temporária de servidor do que atua como
físico no Setor de Raio X do Hospital Federal do Andaraí.
Origem: PR/RJ
Oficiante: Maria Cristina Manella Cordeiro
IC/Portaria: 224/2015
Objeto: apurar suposta irregularidade nas instalações, falta de privacidade nos banheiros e
problemas com o cadastro do Rio Card.
Origem: PR/RJ
Oficiante: Aline Mancino da Luz Caixeta
IC/Portaria: 245/2015
Objeto: apurar suposto acúmulo indevido dos cargos de engenheiro militar na Força Aérea
Brasileira e profissional de radiologia no Hospital Federal de Bonsucesso.
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
IC/Portaria: 81/2015
Objeto: problemas que afligem as comunidades indígenas Centro, Campinho e Barro Vermelho,
no Município de Cantá/RR.
Origem: PRM/São Bernardo do Campo/SP
Oficiante: Steven Shuniti Zwicker
IC/Portaria: 28/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades praticadas pela Ford Motor Company Brasil Ltda.,
limitando o mercado de suas concessionárias, nos sete municípios de competência da PRM/São
Bernardo do Campo.
Origem: PRM/Angra dos Reis/RJ
Oficiante: Monique Cheker
IC/Portaria: 05/2015
Objeto: verificar falha na marcação das faixas da BR 101, bem como trechos com pequenas
pedras que possam causar acidente.
Origem: PRDC/DF
Oficiante: Luciana Loureiro Oliveira
IC/Portaria: 231/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades nas reuniões do Conselho Superior do IFB, as quais
seriam realizadas com participação de terceiros não empossados como representantes de
membros e suplentes; com participação concomitante de membro e seu suplente; sem portaria
alterando o conselho superior; sem observância do quórum legal; com acréscimo de temas não
previstos em pauta; sem registro em súmula dos votos relativos aos pontos onde foram sugeridas
alterações; sem substituição adequada ante a falta reiterada de membros.

Origem: PR/DF
Oficiante: Felipe Fritz Braga
1- IC/Portaria: 239/2015
Objeto: apurar o possível preenchimento irregular de vaga da cadeira da sociedade civil no
Conselho Nacional dos Direitos do Idoso no que diz respeito à entidade representativa de
empregador urbano e rural, para a gestão 2014-2016.
2- IC/Portaria: 238/2015
Objeto: apurar e tomar providências sobre notícia de que estaria sendo vedado o ingresso nas
agências de atendimento ao público da Caixa Econômica Federal de integrantes e agentes das
instituições referidas na Lei nº 10.826/2003, art. 6º, § 1º.
3- IC/Portaria: 263/2015
Objeto: ABIN - apurar e tomar providências sobre fatos comunicados através do documento PRDF-00021499/2014 e IPL nº 0094/2014-4-SR/DPF/DF.
4- IC/Portaria: 261/2015
Objeto: apurar notícia de ocorrência de inconsistência no Sistema de Registro de Óbitos
(SISOBI), bem como de impossibilidade de acesso por qualquer pessoa a suas informações.
Origem: PRM/Volta Redonda/RJ
Oficiante: Júlio José Araújo Júnior
IC/Portaria: 15/2015
Objeto: apurar o reconhecimento da imunidade tributária do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU aos locais de culto das comunidades de terreiro de Pinheiral.
Origem: PRM/Sousa/PB
Oficiante: Djalma Gusmão Feitosa
IC/Portaria: 62/2015
Objeto: investigar irregularidades no Programa Seguro Safra, no Município de Sousa/PB.
► INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA
Origem: PRM/Volta Redonda/RJ
Oficiante: Júlio José Araújo Júnior
IC/Portaria: 30/2015
Objeto: apurar possíveis violações de direitos ocorridas no comando da organização militar do 1º
Esquadrão de Cavalaria Leve do Exército Brasileiro, Esquadrão Tenente Amaro, em Valença.
Origem: PRM/Caruaru/PE
Oficiante: Luiz Antônio Miranda Amorim Silva
IC/Portaria: 34/2015
Objeto: apurar possível violação aos direitos humanos sofrida pelo Senhor Jarbas Morais Jatai
Marquinho e sua família, praticada por delegado da polícia civil no Município de Santa Cruz do
Capibaribe.
Origem: PR/DF
Oficiante: Felipe Fritz Braga
IC/Portaria: 243/2015
Objeto: apurar e tomar providências sobre a notícia veiculada pelo Relatório elaborado pela
Organização não Governamental Global Witness de que quase metade das mortes de
ambientalistas contabilizados entre 2002 e 2013 ocorreram no Brasil.

► LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO (CONSELHO DE CLASSE)
Origem: PRM/Campina Grande/PB
Oficiante: Bruno Galvão Paiva
IC/Portaria: 54/2015
Objeto: apurar notícia de possíveis irregularidades na condução de procedimentos disciplinares
no âmbito do Conselho Regional de Medicina da Paraíba.
► LIBERDADE RELIGIOSA (Intolerância religiosa)
Origem: PRDC/BA
Oficiante: Leandro Bastos Nunes
IC/Portaria: 16/2015
Objeto: apuração de suposto treinamento paramilitar de fiéis (Gladiadores do Altar), feito pela
Igreja Universal do Reino de Deus e demonstrado por meio de vídeos veiculados na internet.
► LIBERDADE DE TRABALHO
Origem: PRM/Caraguatatuba/SP
Oficiante: Maria Rezende Capucci
IC/Portaria: 34/2015
Objeto: analisar a possibilidade de concessão de seguro-defeso aos cônjuges de pescadores
artesanais que exerçam atividade em regime de economia familiar.
Origem: PRDC/RN
Oficiante: Caroline Maciel da Costa Lima da Mata
IC/Portaria: 19/2015
Objeto: apurar supostas impropriedades na atuação da Empresa de Tecnologia da Informação da
Previdência Social - DATAPREV, na medida em que não estaria agindo com transparência nas
questões relativas à movimentação de seus empregados, entendido como sendo uma ampla
divulgação das vagas em aberto para remanejamento, transferência e requisição interna de
pessoal, bem como não estaria dando a devida publicidade àquelas que foram realizadas.
► LIBERDADE DE TRABALHO (CONSELHO DE CLASSE)
Origem: PR/RJ
Oficiante: Roberta Trajano S. Peixoto
IC/Portaria: 262/2015
Objeto: apurar notícia de suposto constrangimento ilegal por parte do Conselho Regional de
Medicina do Estado do Rio de Janeiro – CREMERJ dos médicos da rede pública de saúde do
Município do Rio de Janeiro por não aderir ao movimento grevista instaurado pelo Sindicado dos
Médicos do Rio de Janeiro, objetivando o não preenchimento das Autorizações de Internações
Hospitalares (AIHs).
Origem: PRM/Londrina/PR
Oficiante: Luiz Antônio Ximenes Cibin
IC/Portaria: 26/2015
Objeto: garantir o registro profissional dos egressos do “Curso de Esporte” da UEL perante o
CREF9/PR.

► MORADIA ADEQUADA
Origem: PRDC/AC
Oficiante: Luiz Gustavo Mantovani
IC/Portaria: 26/2015
Objeto: apurar suposta irregularidades na construção de 25 casas no Pólo Agroflorestal Sibéria,
no Município de Xapuri/AC, com verbas provenientes do Governo Federal, concedidas pelo
Crédito Habitação.
Origem: PRDC/SC
Oficiante: Maurício Pessutto
1- IC/Portaria: 135/2015
Objeto: apurar a atuação pública na promoção do direito à moradia adequada no âmbito da
denominada “Ocupação Contestado” (Município de São José), especialmente no que toca ao
encaminhamento das famílias envolvidas à análise e inclusão na política pública, conforme
critérios técnicos e sociais pertinentes.
2- IC/Portaria: 136/2015
Objeto: apurar inclusão e previsão de atendimento de cidadã no âmbito da política pública de
moradia adequada e do Programa Minha Casa Minha Vida no Muncípio de Biguaçu.
Origem: PRM/Criciúma/SC
Oficiante: Darlan Airton Dias
IC/Portaria: 29/2015
Objeto: tratar das ocupações irregulares na faixa de domínio da Ferrovia Tereza Cristina, nos
bairros Tereza Cristina e Paraíso, em Criciúma, buscando soluções que garantam moradia digna
em local seguro para os cidadãos que ali vivem, além de preservar a segurança do tráfego
ferroviário e o patrimônio da União.
Origem: PRM/Volta Redonda/RJ
Oficiante: Júlio José Araújo Júnior
IC/Portaria: 38/2015
Objeto: apurar a questão da moradia no Bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa, e,
principalmente, a situação do projeto de construção de casas populares na localidade.
► PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Origem: PRDC/BA-Substituto
Oficiante: Edson Abdon Peixoto Filho
IC/Portaria: 14/2015
Objeto: apurar a suposta existência de supostas condições laborais indignas, as quais os médicos
peritos do INSS, da Gerencia Salvador – GEXSAL, são submetidos.
Origem: PRM/Blumenau/SC
Oficiante: Rafaella Alberici de Barros Gonçalves
IC/Portaria: 13/2015
Objeto: reclamação de que médico do INSS teria agido com descaso e que teria feito "chacota"
em consulta médica e, ainda, a partir de solicitação de que o paciente seja atendido em seu
domicílio pois não teria condições de ir até o Posto de Saúde.
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Eloísa Helena Machado
IC/Portaria: 178/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades no atendimento prestado pelo Instituto Nacional do
Seguro Social, notadamente com relação ao agendamento de perícias médicas.

Origem: PRDC/MT - Substituto
Oficiante: Gustavo Nogami
IC/Portaria: 27/2015
Objeto: fiscalizar supostas irregularidades perpetradas pelo INSS na Agência da Previdência
Social do Coxipó (município de Cuiabá/MT), em especial por médico perito no atendimento da
população, afetando a regular prestação de serviço público.
Origem: PRM/Niterói/RJ
Oficiante: Wanderley Sanan Dantas
IC/Portaria: 38/2015
Objeto: Indeferimento de pedido de pensão por morte, sem avaliação ou justificativa. Agência do
INSS em Maricá.
Origem: PRM/Paulo Afonso/BA
Oficiante: Analu Paim Cirne
IC/Portaria: 30/2015
Objeto: apurar suposto fechamento da Agência Previdenciária em Paulo Afonso/BA.
Origem: PRDC/RJ
Oficiante: Ana Padilha Luciano de Oliveira
1- IC/Portaria: 210/2015
Objeto: apurar a existência de eventual lesão ao direito de beneficiários da Previdência Social no
Rio de Janeiro, diante da veiculação de anúncio publicitário em rede de televisão RECORD, das
atividades comerciais da empresa CONSULPREV Consultoria Previdenciária Ltda., utilizando-se
do nome do INSS.
2- IC/Portaria: 221/2015
Objeto: apurar a existência de possíveis fraudes na concessão de benefícios previdenciários.
3- IC/Portaria: 225/2015
Objeto: apurar a existência de eventual lesão ao direito de beneficiários da Previdência Social no
Rio de Janeiro, diante da possível irregularidade na consulta do setor de perícia médica, em
atendimento no dia 27/10/2014, na Agência do INSS, na Rua Felipe Cardoso, nº 18, em Santa
Cruz-RJ.
Origem: PRM/Angra dos Reis/RJ
Oficiante: Felipe Almeida Bogado Leite
IC/Portaria: 87/2015
Objeto: apurar suposta irregularidade no horário de atendimento ao público da agência do INSS
localizada em Paraty/RJ.
Origem: PRM/Angra dos Reis/RJ
Oficiante: Monique Cheker
IC/Portaria: 89/2015
Objeto: apurar a regularidade de atendimento pela Agência da Previdência Social em Angra dos
Reis aos seus usuários.
Origem: PRDC/AL - Substituta
Oficiante: Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary
IC/Portaria: 16/2015
Objeto: apurar notícia de demora demasiada na realização de perícia, bem como suposta
omissão no atendimento, e possíveis irregularidades na ausência de médicos-peritos durante o
horário de expediente em agência do INSS.
Origem: PRM/Caruaru/PE
Oficiante: Luiz Antônio Miranda Amorim Silva
IC/Portaria: 35/2015
Objeto: apurar possível irregularidades referente ao tempo de espera perante as agências da

Previdência Social (APS) para a realização de perícias médicas solicitadas por potenciais
beneficiários do sistema de previdência e assistência social.
► PROGRAMA DE GOVERNO
Origem: PRDC/AL
Oficiante: Roberta Lima Barbosa Bomfim
IC/Portaria: 16/2015
Objeto: apurar notícia do fato de que cidadão teve seu benefício do Bolsa Família extinto sem
nenhuma explicação pela Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel.
Origem: PRM/Caxias/MA
Oficiante: Anselmo Santos Cunha
IC/Portaria: 23/2015
Objeto: apurar irregularidades no Programa Minha Casa Minha Vida executado no Povoado
Canabrava, Município de Caxias/MA.
Origem: PRM/Rondonópolis/MT
Oficiante: Guilherme Rocha Göpfert
IC/Portaria: 22/2015
Objeto: apurar eventuais irregularidades do Programa Minha Casa Minha Vida – Residencial
Magnólia I – especialmente em relação à regularidade do sorteio das famílias contempladas.
Origem: PRM/Feira de Santana/BA
Oficiante: Claytton Ricardo de Jesus Santos
IC/Portaria: 15/2015
Objeto: apurar porque o Conjunto Residencial Bonanza, no Município de Itaberaba, construído
pela empresa FCK no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, teria sido entregue aos
mutuários sem esgotamento sanitário, possuindo apenas fossas sépticas.
Origem: PRDC/DF
Oficiante: Luciana Loureiro Oliveira
IC/Portaria: 197/2015
Objeto: apuração de supostas irregularidades no Programa Mais Médicos do governo federal,
consistentes, em suma, na falta de transparência das despesas efetuadas pelo governo brasileiro
(repasses à OPAS e, desta, ao governo de Cuba) e no tratamento diferenciado dado a médicos
brasileiros e médicos estrangeiros (especialmente os cubanos, no que tange principalmente à
diferenciação de remuneração, à suposta restrição de locomoção interna no país e às proibições
diversas como: a proibição de convolação de uniões afetivas e até a gestação de filhos, por parte
das mulheres).
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
IC/Portaria: 84/2015
Objeto: Fiscalizar cumprimento de TAC para início das obras do Programa Minha Casa Minha
Vida.
Origem: PRDC/RJ
Oficiante: Ana Padilha Luciano de Oliveira
IC/Portaria: 217/2015
Objeto: apurar a possível existência de irregularidade na liberação das quotas do PIS/PASEP para
os portadores de cegueira monocular ou total.
Origem: PRM/São Gonçalo/RJ
Oficiante: Marco Otávio Almeida Mazzoni

1- IC/Portaria: 15/2015
Objeto: apurar vícios estruturais no Condomínio Jockey Club, em São Gonçalo, que compõe o
Programa de Arrendamento Residencial, executado pela CEF.
2- IC/Portaria: 18/2015
Objeto: apurar denúncias de irregularidades em imóveis financiados pela CEF, por meio do
programa Minha Casa Minha Vida, no Município de São Gonçalo – Condomínio Cozumel III.
Origem: PR/DF
Oficiante: Felipe Fritz Braga
IC/Portaria: 248/2015
Objeto: apurar e tomar providências quanto à possível irregularidades em norma que regulamenta
o Programa Minha Casa Minha Vida.
Origem: PRM/Vilhena/RO
Oficiante: Daniel Azevedo Lôbo
IC/Portaria: 15/2015
Objeto: apurar a existência de possível fraude perpetrada pela Cooperativa Habitacional dos Sem
Teto de Santa Maria, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, no Município de Vilhena.
► PROTEÇÃO INTEGRAL (CRIANÇA E ADOLESCENTE)
Origem: PRM/Santana do Livramento/RS
Oficiante: Cícero Augusto Pujol Corrêa
IC/Portaria: 15/2015
Objeto: apurar a situação social do menor nascido em Santana do Livramento, cuja genitora
também de nacionalidade brasileira, encontra-se internada em clínica localizada na cidade de
Rivera, no Uruguai.
Origem: PRDC/TO
Oficiante: Pedro Antônio Alves de Oliveira Júnior
IC/Portaria: 64/2015
Objeto: investigar a política socioeducativa no Estado do Tocantins relativo ao Centro de
Atendimento Socioeducativo – Case.
► SAÚDE
Origem: PRM/Blumenau/SC
Oficiante: Rafaella Alberici de Barros Gonçalves
1- IC/Portaria: 15/2015
Objeto: negativa de fornecimento do medicamento Trimetazidina - Vastarel à população em geral.
2- IC/Portaria: 14/2015
Objeto: negativa de fornecimento de ampolas de Exantia para preenchimento endo-anal para o
tratamento de incontinência fecal à população em geral.
Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomes da Silva
IC/Portaria: 25/2015
Objeto: verificar a situação atual da remoção aérea de pacientes graves no Estado do Amazonas,
objetivando ainda apurar possível omissão da União e do Estado do Amazonas na morte de
criança indígena.
Origem: PRM/Foz do Iguaçu/PR
Oficiante: Alexandre Collares Barbosa
1- IC/Portaria: 17/2015
Objeto: atendimento por médico especialista em Neuropediatria, pelo SUS, no Município de Foz
do Iguaçu/PR.

2- IC/Portaria: 15/2015
Objeto: agendamento de consulta em tempo razoável a ser realizada por médico especialista em
Ortopedia, pelo SUS, em Foz do Iguaçu/PR.
Origem: PR/RJ
Oficiante: Aline Mancino da Luz Caixeta
IC/Portaria: 151/2015
Objeto: garantia da retomada do fornecimento de assistência médico-hospitalar e de transporte às
sessões de tratamento fisioterápico à incapaz.
Origem: PR/RS
Oficiante: Ana Paula Carvalho de Medeiros
1- IC/Portaria: 145/2015
Objeto: verificação de possível falha no procedimento de comunicação de pacientes sobre o
agendamento de consultas médicas a serem realizadas em hospital-escola quanto à possibilidade
da presença e participação de estudantes da área da saúde.
2- IC/Portaria: 158/2015
Objeto: verificação da possibilidade e necessidade de inclusão na tabela do SUS do procedimento
cirúrgico colocação de prótese auditiva ancorada ao osso (BAHA).
3- IC/Portaria: 194/2015
Objeto: verificar a efetiva adoção de medidas para o controle da dengue no Município de
Alvorada/RS.
Origem: PRM/Joinville/SC
Oficiante: Tiago Alzuguir Gutierrez
IC/Portaria: 43/2015
Objeto: apurar a negativa do SUS em fornecer o medicamento Tizanidina 2mg.
Origem: PR/SP
Oficiante: Luís Eduardo Marrocos Araújo
IC/Portaria: 41/2015
Objeto: serviços e equipamentos de saúde especializados que devem compor a rede de atenção
às mulheres vítimas de violência de gênero.
Origem: PR/RJ
Oficiante: Alexandre Ribeiro Chaves
1- IC/Portaria: 154/2015
Objeto: saúde.
2- IC/Portaria: 278/2015
Objeto: apurar a carência de profissionais de fisioterapia nas unidades de saúde federais,
vinculadas ao Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, em desacordo com a Resolução da
Diretoria Colegiada - RDC n.º 07/2010, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
3- IC/Portaria: 231/2015
Objeto: apurar a interrupção do serviço de pneumologia do Hospital Federal do Andaraí por falta
de médicos especializados.
Origem: PRDC/SC
Oficiante: Maurício Pessutto
1- IC/Portaria: 113/2015
Objeto: apurar deficiências na assistência hospitalar do Sistema Único de Saúde, envolvendo
serviço de emergência, e serviço de internação, cirurgias, consultas ambulatoriais e exames.
2- IC/Portaria: 127/2015
Objeto: apurar disponibilidade de acesso ao tratamento de saúde por câmaras hiperbáricas no
Sistema Único de Saúde, no âmbito do Estado de Santa Catarina.
3- IC/Portaria: 242/2015
Objeto: acompanhar a aplicação das normas estaduais para impedir o ingresso, em Santa
Catarina, de agrotóxicos que tenham sido vetados nos países fabricantes.

4- IC/Portaria: 140/2015
Objeto: apurar possível desabastecimento do medicamento penicilina benzatina com prejuízos à
saúde pública.
Origem: PRM/Blumenau/SC
Oficiante: Andrei Mattiuzi Balvedi
IC/Portaria: 18/2015
Objeto: cidadão necessita consultar com médico ortopedista do SUS e realizar os exames
necessários para diagnóstico de doença.
Origem: PRDC/AL - Substituta
Oficiante: Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary
IC/Portaria: 10/2015
Objeto: apurar deficiência no atendimento prestado no 2º Centro de Saúde do Município de
Maceió/AL às portadoras de câncer de mama e de colo de útero.
Origem: PRM/Joinville/SC
Oficiante: Flávio Pavlov da Silveira
IC/Portaria: 53/2015
Objeto: apurar a necessidade de inclusão do medicamento Finasterida (Finastil) na lista de
medicamentos essenciais a serem fornecidos pelo município de Joinville (REMUME), em razão de
fazer parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Ministério da Saúde – RENAME.
Origem: PRM/Niterói/RJ
Oficiante: Wanderley Sanan Dantas
1- IC/Portaria: 24/2015
Objeto: fornecimento de medicação, em caráter emergencial, para idosa (87 anos). Requer
solução. SUS.
2- IC/Portaria: 23/2015
Objeto: fornecimento gratuito de remédios. SUS.
3- IC/Portaria: 31/2015
Objeto: Hospital Universitário Antônio Pedro. Tratamento de quimioterapia. Problemas na sala de
manipulação dos medicamentos. Problema de climatização.
Origem: PR/MS
Oficiante: Davi Marcucci Pracucho
1- IC/Portaria: 30/2015
Objeto: apurar a implementação e o cumprimento das medidas de transparência, visibilidade,
fiscalização, avaliação e controle previstas nos artigos 36 e 41 da LC 141/2012 por gestores do
Município de Três Lagoas/MS. Controle social e Conselhos de Saúde.
2- IC/Portaria: 31/2015
Objeto: apurar a implementação e o cumprimento das medidas de transparência, visibilidade,
fiscalização, avaliação e controle previstas nos artigos 36 e 41 da LC 141/2012 por gestores do
Município de Três Lagoas/MS. Controle social e Conselhos de Saúde.
3- IC/Portaria: 32/2015
Objeto: apurar a implementação e o cumprimento das medidas de transparência, visibilidade,
fiscalização, avaliação e controle previstas nos artigos 36 e 41 da Lei Complementar n.º 141/2012
por parte dos gestores do Município de Aparecida do Taboado/MS.
4- IC/Portaria: 33/2015
Objeto: apurar a implementação e o cumprimento das medidas de transparência, visibilidade,
fiscalização, avaliação e controle previstas nos artigos 36 e 41 da Lei Complementar n.º 141/2012
por parte dos gestores do Município de Água Clara/MS.
5- IC/Portaria: 28/2015
Objeto: apurar a implementação e o cumprimento das medidas de transparência, visibilidade,
fiscalização, avaliação e controle previstas nos artigos 36 e 41 da Lei Complementar n.º 141/2012
por parte dos gestores do Município de Inocência/MS.
6- IC/Portaria: 27/2015

Objeto: apurar a implementação e o cumprimento das medidas de transparência, visibilidade,
fiscalização, avaliação e controle previstas nos artigos 36 e 41 da Lei Complementar n.º 141/2012
por parte dos gestores do Município de Chapadão do Sul/MS.
7- IC/Portaria: 26/2015
Objeto: apurar a implementação e o cumprimento das medidas de transparência, visibilidade,
fiscalização, avaliação e controle previstas nos artigos 36 e 41 da Lei Complementar n.º 141/2012
por parte dos gestores do Município de Cassilândia/MS.
8- IC/Portaria: 29/2015
Objeto: apurar a implementação e o cumprimento das medidas de transparência, visibilidade,
fiscalização, avaliação e controle previstas nos artigos 36 e 41 da Lei Complementar n.º 141/2012
por parte dos gestores do Município de Paranaíba/MS.
Origem: PRM/Blumenau/SC
Oficiante: Ricardo Kling Donini
1- IC/Portaria: 22/2015
Objeto: apurar negativa de fornecimento do medicamento Lucentis – Ranibizumabe à população
em geral que dele venha a necessitar.
2- IC/Portaria: 25/2015
Objeto: apurar negativa de fornecimento de tratamento com Câmara Hiperbárica à população em
geral.
Origem: PRDC/PB
Oficiante: José Godoy Bezerra de Souza
1- IC/Portaria: 211/2015
Objeto: controle de ponto eletrônico para os profissionais da saúde. Quadro com horários a serem
cumpridos por médicos e odontólogos; fornecimento de certidão a todos os usuários do SUS não
atendidos pela unidade de saúde.
2- IC/Portaria: 165/2015
Objeto: averiguar o adiamento de cirurgias urgentes no Hospital Napoleão Laureano em razão da
reforma do prédio.
Origem: PRDC/SP-Substituto
Oficiante: Jefferson Aparecido Dias
IC/Portaria: 17/2015
Objeto: acompanhar as ações adotadas no âmbito do Projeto Amor de Criança, desenvolvido pela
UNIMAR – Universidade de Marília em parceria com a UNESP – Universidade Estadual Paulista e
com apoio do Município de Marília, que atende de forma mensal e gratuita pacientes com
paralisia cerebral no ambulatório da UNIMAR.
Origem: PRM/Bento Gonçalves/RS
Oficiante: Alexandre Schneider
1- IC/Portaria: 22/2015
Objeto: apurar fato de que cidadão sofreu ruptura total de ligamento cruzado anterior decorrente
de trauma no joelho esquerdo, com indicação de realização de cirurgia, sem que nesse período
tenha recebido qualquer contato da Secretaria de Saúde do Município para agendamento do
procedimento.
2- IC/Portaria: 25/2015
Objeto: realização do ato cirúrgico no paciente, inicialmente classificado como eletivo (a despeito
do quadro clínico apresentando pelo infante sugerir a necessidade de intervenção cirúrgica
urgente, foi, ao que parece, priorizado somente após a Secretaria Municipal de Saúde de Bento
Gonçalves ter sido instada pelo MPF a adotar providências.
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Eloísa Helena Machado
1- IC/Portaria: 174/2015
Objeto: Conselho Federal de Medicina.
2- IC/Portaria: 180/2015

Objeto: apurar suposta falta de atendimento médico na região Metropolitana de Curitiba-PR,
notadamente no Município de Fazenda Rio Grande.
3- IC/Portaria: 196/2015
Objeto: apurar possível descumprimento de sentença por parte do Hospital de Clínicas –
HC/UFPR, notadamente no tocante ao número de servidores e números de leitos no Serviço de
Transplante de Medula Óssea.
Origem: PRM/Marília/SP
Oficiante: Célio Vieira da Silva
IC/Portaria: 18/2015
Objeto: apurar eventual descumprimento de normas que estabelecem garantias fundamentais
asseguradas em sede constitucional, atreladas diretamente ao funcionamento do setor de saúde,
na rede estruturada (pública e privada), na cidade de Marília/SP, envolvendo ausência de
atendimento, sobretudo de crianças, bem como as danosas consequências dela decorrentes.
Origem: PRM/Lajeado/RS
Oficiante: Cláudio Terre do Amaral
1- IC/Portaria: 10/2015
Objeto: avaliar a implementação e efetividade das políticas de prevenção ao câncer de mama,
conforme determina o artigo 2º da Lei nº 12.732/2012, assim como a existência e funcionamento
de mamógrafos no âmbito do SUS para a consecução de tal fim.
2- IC/Portaria: 13/2015
Objeto: fiscalizar o cumprimento do 2º artigo da Lei 12.732/2012, bem como avaliar a
implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem nos municípios de
abrangência da PRM/Lajeado, a fim de melhorar o atendimento nos serviços de Saúde dessa
população.
Origem: PRM/Macaé/RJ
Oficiante: Flávio de Carvalho Reis
IC/Portaria: 13/2015
Objeto: verificar a observância e o cumprimento, por parte dos laboratórios clínicos e postos de
coleta laboratorial operados pela Prefeitura Municipal de Macaé/RJ, da Resolução RDC/ANVISA
nº 302/2005.
Origem: PRM/Uberaba/MG
Oficiante: Felipe Augusto de Barros Carvalho Pinto
1- IC/Portaria: 10/2015
Objeto: paciente necessita de cirurgia que não foi concedida pelo Hospital de Clínicas da
Universidade Federal do Triângulo Mineiro, onde está internada.
2- IC/Portaria: 16/2015
Objeto: apurar dificuldade de obtenção de medicamentos oftalmológicos por parte de pacientes
do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.
Origem: PRM/São Gonçalo/RJ
Oficiante: Marco Otávio Almeida Mazzoni
1- IC/Portaria: 11/2015
Objeto: apurar suposta irregularidade na distribuição de medicamento para o tratamento de
imunodeficiência primária, no Município de Itaboraí/RJ.
2- IC/Portaria: 22/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades no atendimento prestado pelo Posto de Assistência
Médica de Alcântara, em São Gonçalo, no tocante ao procedimento para confecção da “carteira
do SUS”.
Origem: PR/RJ
Oficiante: Roberta Trajano S. Peixoto
1- IC/Portaria: 203/2015
Objeto: apurar possível falta de informação na bula do medicamento Floratil 200mg

(“Saccharomyces boulardii”), empresa Merk S.A. da presença de traços de proteína do leite, que
pode causar reação adversa a pacientes com alergia à referida proteína, e apurar possível falha
na fiscalização por parte da ANVISA.
2- IC/Portaria: 264/2015
Objeto: apurar a possibilidade/necessidade de incorporação no SUS dos medicamentos
Fluticasona e Brometo de Tiotrópio para tratamento dos portadores da Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica (DPOC).
Origem: PRM/Feira de Santana/BA
Oficiante: Samir Cabus Nachef Júnior
IC/Portaria: 203/2015
Objeto: apuração da execução do contrato firmado entre o Estado da Bahia e o Instituto de
Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP, para gestão do Hospital Estadual da
Criança em Feira de Santana.
Origem: PRM/Bauru/SP
Oficiante: Fábio Bianconcini de Freitas
IC/Portaria: 24/2015
Objeto: realização de mamografia, gratuitamente, uma vez ao ano, pelo SUS na região de Bauru.
Apurar o devido cumprimento do disposto no artigo 2º da Lei Federal 11.664/2008 pela Secretaria
Municipal de Saúde de Bauru, pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo (DIR VI), e pelo
Ministério da Saúde.
Origem: PRDC/RS-Substituta
Oficiante: Suzete Bragagnolo
1- IC/Portaria: 187/2015
Objeto: verificar o fornecimento, pelo SUS, do Cloridrato de Erlotinibe.
2- IC/Portaria: 184/2015
Objeto: apurar o fornecimento de medicação pós-estudo a participantes de pesquisa no Hospital
de Clínicas de Porto Alegre.
Origem: PRDC/MG
Oficiante: Edmundo Antônio Dias Netto Júnior
IC/Portaria: 132/2015
Objeto: apurar possível negativa, por parte do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa
Santa/MG (PAMA-LS), de tratamento de saúde adequado a militar que sofre de linfedema.
Origem: PRDC/MT
Oficiante: Ronaldo Pinheiro de Queiroz
IC/Portaria: 39/2015
Objeto: apurar irregularidade no atendimento médico realizado no Hospital Geral Julio Muller, em
especial quanto à morte de senhora e seu bebê recém-nascido, ocorrido durante atendimento
nesse hospital.
Origem: PRDC/DF
Oficiante: Luciana Loureiro Oliveira
1- IC/Portaria: 181/2015
Objeto: assegurar o fornecimento de equipamentos denominados neuromoduladores aos
pacientes que deles necessitam. O MPF entende que se faz necessário verificar o
posicionamento do Ministério da Saúde sobre essa tecnologia, e se é, ou irá ser, objeto de análise
pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC).
2- IC/Portaria: 183/2015
Objeto: paciente de soluço crônico depende do implante de um marcapasso no nervo frênico para
solução da enfermidade. Pleiteia intervenção do MPF para que o procedimento seja realizado no
Hospital de Base do Distrito Federal.
3- IC/Portaria: 185/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades na recusa de admissão de pacientes pelo Hospital Sarah

Kubitschek, na ausência de justificativas claras, na suposta ausência de acesso universal aos
seus serviços, bem como na ausência de transparência quanto aos critérios utilizados para
priorizar alguns atendimentos em detrimento de outros, tendo em vista as obrigações assumidas
pelo hospital, em face da União, mediante contrato de gestão.
4- IC/Portaria: 189/2015
Objeto: apurar suposta irregularidade na gestão da saúde pública no Brasil consistente na falta de
empenho para melhorar a distribuição dos médicos no território brasileiro e para estabelecer uma
política adequada de recursos humanos para os profissionais da área da saúde.
5- IC/Portaria: 222/2015
Objeto: apurar suposta excessiva demora da Secretaria de Saúde do DF na realização de
Cirurgias Eletivas, como a de que necessita o noticiante.
6- IC/Portaria: 224/2015
Objeto: acompanhamento da situação do declarante, que diz necessitar de tratamento de saúde,
de benefício de assistencial ou previdenciário, de moradia, além de indenização quanto a
processo de interdição ofertado pelo MPRS supostamente de maneira indevida e informações e
vista de representações por ele ofertadas em diversos órgãos públicos, sem acesso. Por fim,
requer acompanhamento adequado de saúde à sua genitora.
Origem: PRM/Patos de Minas/MG
Oficiante: Sérgio de Almeida Cipriano
IC/Portaria: 38/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades no fornecimento de medicamento obtido por meio da
ação judicial.
Origem: PR/SP
Oficiante: Marcos José Gomes Corrêa
IC/Portaria: 214/2015
Objeto: SUS. Necessidade de criação de leitos de retaguarda em São paulo para o tratamento de
pessoas com doenças neurológicas. Análise da possibilidade de tratamento domiciliar para esses
pacientes.
Origem: PR/SP
Oficiante: Luciana da Costa Pinto
1- IC/Portaria: 222/2015
Objeto: apurar notícia de demora no resultado de exame de tomografia computadorizada,
realizada no Hospital São Paulo.
2- IC/Portaria: 223/2015
Objeto: Sistema Estadual de Transplantes. Notícia de confidencialidade dos dados do receptor de
órgãos à família do doador. Possível falta de base legal.
3- IC/Portaria: 227/2015
Objeto: apurar as irregularidades constatadas no Relatório de Auditoria nº 8955 do Departamento
Nacional de Auditoria do SUS – DENASUS, por determinação do TCU para apurar possíveis
irregularidades relativas aos recursos do “fundo a fundo” repassados pelo Governo Federal ao
Município de Franco da Rocha.
4- IC/Portaria: 228/2015
Objeto: apurar as irregularidades constatadas no Relatório de Auditoria nº 9435 do Departamento
Nacional de Auditoria do SUS - DENASUS. Investigam-se possíveis irregularidades ou falhas na
assistência aos portadores de doença renal crônica no Estado de São Paulo.
5- IC/Portaria: 229/2015
Objeto: apurar as irregularidades constatadas no Relatório de Auditoria nº 9504 do Departamento
Nacional de Auditoria do SUS - DENASUS. Investigam-se possíveis irregularidades na gestão e
na execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São
Paulo.
Origem: PRM/Chapecó/SC
Oficiante: Carlos Humberto Prola Júnior
IC/Portaria: 37/2015

Objeto: averiguar possíveis irregularidades na suspensão de cirurgias eletivas previamente
agendadas pelo Hospital Regional do Oeste pelo Hospital da Criança, em Chapecó-SC.
Origem: PRM/Maringá/PR
Oficiante: Danielle Dias Curvelo
IC/Portaria: 23/2015
Objeto: apurar existência de tratamento substitutivo à injeção intravítrea
(BEVACIZUMAB) disponibilizado pelo SUS para pacientes com problemas visuais.

anti-VEGF

Origem: PR/DF
Oficiante: Eliana Pires Rocha
1- IC/Portaria: 247/2015
Objeto: apurar suposta falta de gestão e responsabilidade do Ministro da Saúde e assessoria de
comunicação quanto a gastos desnecessários com campanhas publicitárias não devidamente
justificadas e que carecem de efetividade, nos termos da representação da Associação Médica
Brasileira – AMB.
2- IC/Portaria: 249/2015
Objeto: acompanhar a disponibilização, pela Secretaria de Estado de Saúde do DF, do
medicamento FINGOLIMODE, após incorporado pelo SUS, conforme a Portaria 24/2014 do
Ministério da Saúde.
Origem: PRM/Jacarezinho/PR
Oficiante: Raphael Otávio Bueno dos Santos
IC/Portaria: 36/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades na prestação de serviços de saúde com recursos federais
pelo Município de Quatiguá/PR.
Origem: PRM/Volta Redonda/RJ
Oficiante: Júlio José Araújo Júnior
IC/Portaria: 33/2015
Objeto: acompanhar a prestação do serviço público de saúde no pronto-socorro do Hospital
Escola Luiz Gioseffi Janizzi, em Valença.
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
IC/Portaria: 106/2015
Objeto: apurar diversas notícias de superlotação em hospitais públicos da cidade de Fortaleza,
com registro de inúmeras ocorrências de atendimentos emergenciais a pacientes nos corredores
hospitalares, e até mesmo no chão, condutas essas que atentam contra a dignidade humana.
Origem: PRM/Francisco Beltrão/PR
Oficiante: Indira Bolsoni Pinheiro
IC/Portaria: 03/2015
Objeto: verificar e tomar providências cabíveis quanto ao atendimento por parte do Poder Público
do direito do cidadão ao acesso às ações e serviço público de saúde.
Origem: PRM/Três Lagoas/MS
Oficiante: Luiz Eduardo Camargo Outeiro Hernandes
IC/Portaria: 20/2015
Objeto: apurar possível demora excessiva no atendimento à paciente prestado pela Secretaria
Municipal de Saúde de Aparecida do Taboado/MS.
Origem: PRM/Corumbá/MS
Oficiante: Yuri Corrêa da Luz
IC/Portaria: 18/2015

Objeto: apurar irregularidades relativas à insuficiência de infraestrutura para o atendimento
intensivo em neonatologia na rede pública de saúde de Corumbá/MS.
Origem: PRM/Petrópolis/RJ
Oficiante: Vanessa Seguezzi
IC/Portaria: 22/2015
Objeto: verificar a efetiva habilitação em custeio da Central de Regulação de Urgências (SAMU)
em Petrópolis e das respectivas unidades móveis de saúde.
► SAÚDE MENTAL
Origem: PRDC/RJ
Oficiante: Ana Padilha Luciano de Oliveira
IC/Portaria: 152/2015
Objeto: apurar a existência de eventual lesão ao direito ao atendimento eficiente de militares que
necessitam de tratamento psicológico na Unidade Integradora de Saúde Mental – UISM da
Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro.
► SEGURANÇA PÚBLICA
Origem: PRM/Patos de Minas/MG
Oficiante: Marcelo Freire Lage
1- IC/Portaria: 33/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades no aeroporto municipal de Patrocínio/MG.
2- IC/Portaria: 34/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades no aeroporto municipal de Patos de Minas/MG.
3- IC/Portaria: 35/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades no aeroporto municipal de Rio do Paranaíba/MG.
Origem: PRDC/AL
Oficiante: Roberta Lima Barbosa Bomfim
IC/Portaria: 15/2015
Objeto: apurar aumento do número de assaltos dentro do Campus da Universidade Federal de
Alagoas em Maceió. Universidade sem qualquer forma de policiamento que possa coibir a
atuação de assaltantes.
Origem: PRDC/TO
Oficiante: Fernando Antônio Alves de Oliveira Júnior
IC/Portaria: 63/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades quanto às medidas de segurança adotadas pelo DNIT na
Rodovia Federal BR 153, na altura do Km 520, no Município de Nova Rosalândia-TO,
especialmente quanto à instalação de lombadas e sinalizações verticais e horizontais.
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
IC/Portaria: 80/2015
Objeto: apurar suposta omissão por parte do DNIT na sinalização do cruzamento da BR 174 com
a Avenida Drª Yandara no Município de Rorainópolis.
Origem: PRM/Ji-Paraná/RO
Oficiante: Henrique Heck
IC/Portaria: 19/2015
Objeto: investigar a necessidade de adoção de providência de segurança do trânsito, por parte do
DNIT, para facilitar o fluxo de pessoas nas proximidades da vila chamada Vitória Régia.

► TERRA / REFORMA AGRÁRIA
Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomes da Silva
1- IC/Portaria: 26/2015
Objeto: apurar eventual conflito fundiário quando da implantação da Cidade Universitária da UEA
em Iranduba/AM com aproximadamente 126 famílias que alegam ocupar a região há décadas.
2- IC/Portaria: 27/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades no Projeto de Assentamento (PA) do Tarumã Mirim, em
Manaus, concernentes na ausência de manutenção dos ramais/vicinais de ligação bem como
ausência de titulação definitiva dos assentados ali inseridos.
3- IC/Portaria: 28/2015
Objeto: apurar possível conflito fundiário em terras da União localizadas no entorno da BR 319,
KM 33, linha C1, próximo aos Rios Macuim e Rio Azul, Município de Canutama/AM, limítrofe com
o Município de Humaitá e com o Estado de Rondônia, envolvendo assentados da Associação dos
Produtores e Criadores do Rio Azul - ASPECRA e fazendeiros.
Origem: PRDC/MT
Oficiante: Ronaldo Pinheiro de Queiroz
1- IC/Portaria: 15/2015
Objeto: apurar a regular aquisição e distribuição de cestas básicas às famílias acampadas
candidatas ao plano nacional da reforma agrária.
2- IC/Portaria: 43/2015
Objeto: apurar a existência de ocupação irregular de lotes no PA Forquilha do Manso, bem como
a retomada de tais lotes para assentamento de outras famílias de trabalhadores rurais sem terras.
Origem: PRM/Palmares/PE
Oficiante: Ana Fabíola de Azevedo Ferreira
1- IC/Portaria: 33/2015
Objeto: apurar eventual negligência do INCRA na implantação do projeto de assentamento Canoa
Rachada, no município de Água Preta.
2- IC/Portaria: 142/2015
Objeto: acompanhar a atuação da SPU/PE na resolução do problema fundiário no Engenho Ilha,
Município de Cabo de Santo Agostinho/PE.
Origem: PRDC/TO
Oficiante: Fernando Antônio Alves de Oliveira Júnior
1- IC/Portaria: 55/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades relativas ao não pagamento de pedreiros contratados
para reformas de casas do Projeto de Assentamento Piracema no Município de Marianópolis-TO.
2- IC/Portaria: 85/2015
Objeto: apurar prováveis irregularidades relativas a suposta comercialização de lotes do Projeto
de Assentamento da Mata – PA da Mata, Município de Araguacema-TO.
Origem: PRDC/MG
Oficiante: Edmundo Antônio Dias Netto Júnior
IC/Portaria: 133/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades no processo de regularização fundiária da Vila
Bandeirantes no Município de Belo Horizonte.

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO – TOTAL 73
► COMUNICAÇÃO SOCIAL
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
1- Registro: 1.15.000.000806/2015-12
Assunto: Denúncia em face da rádio comunitária ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI DIOGO DE
PARAMOTI, município de Paramoti/CE. Suposto funcionamento irregular. Programação em
desacordo com sua atividade fim, que é a difusão de atividade cultural.
2- Registro: 1.15.000.000819/2015-83
Assunto: Denúncia sobre suposta divulgação de vídeo em rede social (facebook) com cenas de
agressão policial.
3- Registro: 1.15.000.000834/2015-21
Assunto: Denúncia em face do site: http://www.escavador.com/envolvidos/687245",
“http://www.escavador.com/processos/327149". Publicidade de processo trabalhista. Privacidade.
Possíveis dificuldade para acesso ao mercado de trabalho.
4- Registro: 1.15.000.001007/2015-55
Assunto: Solicitação de apuração de supostas ofensas feitas à representante por meio da internet
(facebook, whatsapp). Aplicação de penalidades aos envolvidos nas agressões à honra e
imagem.
5- Registro: 1.15.000.001076/2015-69
Assunto: Representação versando sobre possível existência de site: http://www.nomesbrasil.com/.
Suposta divulgação de número de CPF dos cidadãos.
► CONCURSO PÚBLICO
Origem: PR/CE
Oficiante: não mencionado
Registro: 1.15.000.001030/2015-40
Assunto: Concurso nº 01/2014 - DATAPREV. Questionamento acerca de convocação do primeiro
candidato da lista destinadas às pessoas negras ou pardas do Estado do Rio de Janeiro, tendo
em vista o previsto no item 8.5.1 e o disposto no artigo 3º, §1º da Lei 12990/2014, uma vez que
este candidato, pertencente a lista de pessoas negras ou pardas, tendo passado também na
ampla concorrência.
Origem: PRDC/CE-Substituto
Oficiante: Francisco de Araújo Macedo Filho
1- Registro: 1.15.000.000821/2015-52
Assunto: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH. Morosidade na convocação de
concursados aprovados e classificados, conforme concurso publico 6/2014, EDITAL 03 MEACUFC E HUWC-UFC.
2- Registro: 1.15.000.000916/2015-76
Assunto: Representante solicita informações acerca da existência de servidores concursados
ocupando cargo de Assessor Jurídico, bem como de eventuais advogados comissionados
ocupando o referido cargo no âmbito do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará –
CREMEC.
3- Registro: 1.15.000.000930/2015-70
Assunto: Município de Horizonte/CE. Questionamento em face da organizadora do concurso
(http://www.serctam.com.br). Falhas no cumprimento do cronograma de provas e divulgação dos
resultados.
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues

1- Registro: 1.15.000.000968/2015-42
Assunto: Concurso Público da Defensoria Pública da União. Possível irregularidade no item 5.1.2
por violação do principio da isonomia. Observar reserva de vagas aos portadores de
necessidades especiais, respeitando seus limites mínimos e máximos. Solicitação de impugnação
do Edital no sentido de retirar o item 5.1.2.
2- Registro: 1.15.000.001010/2015-79
Assunto: Denúncia versando sobre supostas irregularidades no âmbito do Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura do Estado do Ceará - CREA/CE. Indicação de assessores não
concursados. Nepotismo.
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
Registro: 1.15.000.001071/2015-36
Assunto: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 2011. Suposta ocupação de vagas
por servidores terceirizados.
Origem: PR/CE
Oficiante: Alexandre Meireles Marques
Registro: 1.15.000.000952/2015-30
Assunto: Edital nº 1/2015 - DPU - Cargos de nível superior e médio. Isenção de taxa de inscrição.
Organizadora dificultando o acesso dos hipossuficientes aos referidos cargos públicos cobrando o
preenchimento de Declaração conforme modelo e apresentação do Número de identificação
social - NIS. Solicitação de retificação do Edital. Direito à isonomia de condições de acesso aos
cargos públicos.
► DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS
Origem: PRM/São Gonçalo/RJ
Oficiante: Marco Otávio Almeida Mazzoni
Registro: 1.30.020.000161/2015-65
Assunto: relato de que a Casa de Saúde Nossa Senhora das Neves, localizada em São Gonçalo,
não permite acompanhantes durante o parto.
► EDUCAÇÃO
Origem: PRDC/CE-Substituto
Oficiante: Francisco de Araújo Macedo Filho
1- Registro: 1.15.000.000842/2015-78
Assunto: Denúncia versando sobre suposto funcionamento de cursos pagos no âmbito da UFC.
Uso de estrutura física, corpo administrativo e equipamentos da instituição. Processo de inscrição
dos seguintes cursos de especialização: auditoria para profissionais de saúde; auditoria;
controladoria; gerência executiva de marketing. Inscrições e mensalidades pagas à ACEP, órgão
vinculado à FEAAC.
2- Registro: 1.15.000.000949/2015-16
Assunto: declarante cursou faculdade no período de 2012.1 à 2013.1 na Instituição de Ensino
Superior MATER CHRISTI, município de Mossoró/RN. Utilizou o financiamento estudantil - FIES
junto ao Banco do Brasil. Desde sua saída dessa Instituição tenta cancelar o financiamento.
Solicita intervenção junto ao MEC para garantir seu direito de cancelamento do financiamento
estudantil.
Origem: PR/CE
Oficiante: não mencionado
1- Registro: 1.15.000.000826/2015-85
Assunto: Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Dificuldades para realizar aditamento de
contrato. Problemas no site do Ministério da Educação - MEC.
2- Registro: 1.15.000.000835/2015-76

Assunto: Programa de Financiamento Estudantil (FIES). Estudante do curso de Enfermagem
/Faculdade Ateneu. Perda de aditamento. Dificuldade para pagamento de prestações.
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
1- Registro: 1.15.000.000841/2015-23
Assunto: Concludente do curso de Psicologia na Faculdade de Tecnologia Intensiva - FATECI Fortaleza/CE. 2013. Não recebimento de certificado de conclusão.
2- Registro: 1.15.000.000917/2015-11
Assunto: Representação em face da Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza (FAMETRO).
Suposta cobrança abusiva de taxas para emissão de documentos necessários à atividade
acadêmica.
3- Registro: 1.15.000.000927/2015-56
Assunto: Denúncia sobre suposta cobrança de mensalidade por parte de curso preparatório para
o ENEM, intitulado Projeto Novo Vestibular - PNV, que funciona no Centro de Humanidades da
Universidade Federal do Ceará, sob a coordenação de professores do Departamento de História.
4- Registro: 1.15.000.000962/2015-75
Assunto: Representante concludente de curso na FATENE / Faculdade Terra Nordeste – Caucaia.
Solicitação de providências junto à UFC e FATENE para que agilizem a emissão de seu diploma
de graduação, a fim de que o declarante possa retornar para seu país de origem (Guiné -Bissau).
5- Registro: 1.15.000.000998/2015-59
Assunto: Programa de Financiamento Estudantil. Dificuldades para renovação de FIES 2015.
Aditamento.
6- Registro: 1.15.000.000965/2015-17
Assunto: Denúncia de aluno do curso de Psicologia, 9º semestre, noite, da Faculdade de
Tecnologia Intensiva - FATECI, Fortaleza-CE, contra professor que ministra a disciplina Psicologia
e Educação. Ele professor costuma humilhar, denegrir e reprimir os alunos em sala de aula. Falta
de ética e postura. Ameaças e ironias. Solicitação de sindicância e afastamento do professor.
Origem: PR/CE
Oficiante: Alexandre Meireles Marques
1- Registro: 1.15.000.000831/2015-98
Assunto: Programa de Financiamento Estudantil (FIES). Pedido de inscrição. Curso de
Engenharia Civil - Estácio/FIC. Disponibilidade de financiamento autorizada para o curso e IES
escolhido encontra-se esgotado.
EDUCAÇÃO
2- Registro: 1.15.000.000999/2015-01
Assunto: Concludente do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Faculdade de
Ciências Tecnológicas de Fortaleza(Unice). 2011.1. Expedição de diploma. Suposta demora por
parte da Universidade Federal do Ceará na chancela de diplomas.
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
1- Registro: 1.15.000.000918/2015-65
Assunto: Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Aditamento. Universidade de Fortaleza
-UNIFOR. Suposta cobrança de taxa adicional. Pedido de prorrogação de prazo que se encerra
em 30/04/20105.
2- Registro: 1.15.000.000936/2015-47
Assunto: Denúncia versando sobre suposta irregularidade na nomeação do Professor Assistente
Matias Joaquim Coelho Neto, lotado no Departamento de Direito Privado da Faculdade de
Direito / UFC.
3- Registro: 1.15.000.001098/2015-29
Assunto: Alunos do curso de Medicina da Universidade de Fortaleza - UNIFOR, denunciam o
posicionamento da referida universidade em se recusar a manter o direito do FIES (financiamento
estudantil) junto à Caixa Econômica Federal - C.E.F e/ou Banco do Brasil S.A.

Origem: PR/CE
Oficiante: Alessander Wilckson Cabral Sales
1- Registro: 1.15.000.000954/2015-29
Assunto: Alteração fraudulenta do calendário universitário da UFC por parte de agentes do
Instituto UFC Virtual em prejuízo aos alunos que queriam postular reabertura de matrícula nos
cursos de graduação à distância da Universidade. Desobediência aos princípios da oficialidade e
da publicidade. Período para solicitação de reabertura de matrícula para 2015 constante de site,
antecipado sem divulgação. Prejuízo aos alunos.
2- Registro: 1.15.000.001055/2015-43
Assunto: Impossibilidade de inscrição no FIES por problemas no site. Prejuízo ao estudante.
Origem: PRM/São Gonçalo/RJ
Oficiante: Marco Otávio Almeida Mazzoni
1- Registro: 1.30.020.000033/2015-11
Assunto: apurar irregularidades no sistema informatizado de inscrição no FIES, programa federal.
2- Registro: 1.30.020.000132/2015-01
Assunto: apuração da Regularidade de Execução do Programa Caminho da Escola e atuação
com o transporte escolar pelo Município de São Gonçalo.
► IGUALDADE / NÃO-DISCRIMINAÇÃO
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.001035/2015-72
Assunto: Denúncia contra o site: http://tioastolfo.com/estuprar-lesbicas-e-uma-questao-dehonragloria-e-bem-estar-social/. Apologia ao estupro de mulheres homossexuais. Publicação de
textos preconceituosos com portadores do vírus HIV e desvalorização da mulher.
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.000900/2015-63
Assunto: Vídeo no YouTube de uma música intitulada "Boa Noite Cinderela", de um grupo musical
denominado Villa Baggage. Solicitação de investigação de apologia a crime. Conteúdo impróprio
e discriminatório.
► INFORMAÇÃO
Origem: PRDC/CE-Substituto
Oficiante: Francisco de Araújo Macedo Filho
1- Registro: 1.15.000.001036/2015-17
Assunto: Deficiência nos serviços de saneamento realizados pela Companhia de Água e Esgoto
do Estado do Ceará - CAGECE. Comprometimento da infraestrutura urbana: buracos,
afundamentos, ondulações, depressões e outros que podem gerar danos materiais, tais como a
quebra dos veículos e acidentes com danos pessoais. Solicitação de reparo e fiscalização.
2- Registro: 1.15.000.001072/2015-81
Assunto: Servidora pública federal. Universidade Federal do Ceará (UFC). Questionamento sobre
não recebimento do benefício auxílio transporte.
3- Registro: 1.15.000.001093/2015-04
Assunto: Denúncia sobre supostas irregularidades no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará (alunos de cursos do IFCE exercendo a função/cargo de professor).
Origem: PR/CE
Oficiante: Oscar Costa Filho
Registro: 1.15.000.001013/2015-11

Assunto: Conselho Regional de Contabilidade do Ceará - CRCCE. Proposta de parceria com o
MPF, firmada através de convênio, que permita a realização de atividades articuladas entre as
partes.
Origem: PR/CE
Oficiante: Alessander Wilckson Cabral Sales
1- Registro: 1.15.000.000823/2015-41
Assunto: Denúncia de suposta irregularidades nas obras de construção do VLT, em Fortaleza.
Comprometimento das instalações de saneamento na área; comprometimento das estruturas dos
imóveis da área; rachaduras no piso e paredes de alguns imóveis do local.
2- Registro: 1.15.000.000915/2015-21
Assunto: Representação em face do Governo Federal. Dúvidas sobre as medidas provisórias
editadas nos últimos meses pelo governo federal. Alterações em direitos trabalhistas. Limites de
vagas para ingresso no FIES (Fundo de Financiamento Estudantil). ENEM (mínimo de 450 pontos
sem zerar a redação).
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
1- Registro: 1.15.000.000903/2015-05
Assunto: Cópia do Acórdão 1080/2015 TCU 2ª Câmara. Tomada de Contas Especial.
Irregularidades verificadas em despesas realizadas com recursos do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará - CREA - CE.
2- Registro: 1.15.000.000948/2015-71
Assunto: Recurso administrativo à Receita Federal do Brasil (RFB). Revisão de tributos de
encomenda com rastreio. Demora em tomada de decisão. Inércia administrativa.
3- Registro: 1.15.000.001005/2015-66
Assunto: Desapropriação. Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado do Ceará. Laudo de
Avaliação. VLT Parangaba-Mucuripe. Revisão.
4- Registro: 1.15.000.001014/2015-57
Assunto: SINDSIFCE. Pedido de providências no sentido de recomendar ao Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE, para que dê efetivo cumprimento aos termos da
Resolução nº 20/2013, do Conselho Superior da Autarquia, no que concerne à disponibilização de
vagas para concurso de remoção, revogando o último ato de nomeação de servidor para campis
de Camocim, Crato, Itapipoca, Tabuleiro do Norte e Ubajara, para vaga de pedagogo.
5- Registro: 1.15.000.001038/2015-14
Assunto: Irregularidades no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará - CAU/CE. Autarquia
regida pela Lei 12.378/2010. Descumprimento de leis e resoluções do Conselho gerando
constrangimento para os funcionários que atuam no atendimento e fiscalização. Solicitação de
intervenção para manutenção da ordem e legalidade.
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.001032/2015-39
Assunto: Solicitação de investigação na Associação dos Amigos no Combate à Exclusão Social AACESO. Conselheiro tutelar usando documentos do conselho para conseguir vantagens
pessoais e apoio da comunidade.
► INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
1- Registro: 1.15.000.001012/2015-68
Assunto:
Denúncia
sobre
divulgação
de
vídeo
na
internet
(https:www.facebook.com/CartaCapital/video/919857878035627/).
Escola
Preparatória
de
Cadetes da Aeronáutica (EPCAR) - Barbacena/MG. Suposta apologia à tortura em exercício
militar.

2- Registro: 1.15.000.001095/2015-95
Assunto: Denúncia em face do sr. Antônio de Paiva Dantas por suposta chantagem e espionagem
contra a representante.
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.000830/2015-43
Assunto: Assédio moral. Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região. CPR/11. Ameaça de
cancelamento de plano de saúde de servidora do Conselho afastada por motivo de doença
adquirida e agravada no ambiente de trabalho. Possíveis irregularidades.
► LIBERDADE RELIGIOSA
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.000967/2015-06
Assunto: Denúncia sobre um massacre cultural e religioso contra as Religiões Tradicionais de
Matriz Africana pela Igreja Universal do Reino de Deus pelos chamados Gladiadores do Altar.
Espécie de milícia religiosa. Fanatismo.
► LIBERDADE DE TRABALHO
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.000828/2015-74
Assunto: Barraca de praia Sabiaguaba Park tem como funcionários garotos menores de 18 anos
e servindo bebidas alcoólicas, sem direito à alimentação e mal tratados pelo proprietário. Barraca
sem condições de funcionamento, sem alvará sanitário, nem corpo de bombeiros e instalações
precárias. Solicita fiscalização.
► MORADIA ADEQUADA
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.000833/2015-87
Assunto: Representante relata dificuldade por que vem passando a sua genitora em relação a
imóvel de sua propriedade e a vizinhança. Existência de esgoto gerando problemas de infiltração
em estruturas.
Origem: PR/CE
Oficiante: não mencionado
1- Registro: 1.15.000.000820/2015-16
Assunto: Representação de moradora de um imóvel na via expressa que está sendo
desapropriado para a construção do V.L.T. Pagamento ainda não efetuado. Notificação da
proprietária no início de 2014 com valor já determinado e documento assinado. Comprometimento
na estrutura das casas ainda não indenizadas. Rachaduras e infiltrações. Risco de queda do
imóvel. Imóvel duplex. Proprietário do andar de cima já indenizado, com prazo definido pra se
retirar do local e com direito a levar o telhado, as portas e janelas. Risco de morte.
2- Registro: 1.15.000.001053/2015-54
Assunto: Imóvel recebido da Habitafor sob o registro no processo nº 131300/2010 invadido por
terceiros quando da ausência da proprietária por motivo de viagem. Atualmente o imóvel está
desocupado, com portas e janelas retiradas. A proprietária foi orientada pela Habitafor a não
retornar para o imóvel. Solicita providências no sentido de recuperar sua moradia e garantir seu

direito de propriedade.
► PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
1- Registro: 1.15.000.000847/2015-09
Assunto: Representante solicita revisão de prestação de alimentos.
2- Registro: 1.15.000.000923/2015-78
Assunto: Representação formulada pelo sr. Antônio Brito dos Santos. Prestação de alimentos.
Pedido de revisão.
► PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Origem: PR/CE
Oficiante: Alexandre Meireles Marques
1- Registro: 1.15.000.000803/2015-71
Assunto: INSS. Pedido de prorrogação de auxílio doença. Indeferimento. Pedido de reavaliação
médica.
2- Registro: 1.15.000.000961/2015-21
Assunto: INSS/CE. Processo Administrativo Disciplinar PAD nº 35204.001091/2012-31 (cópia
digitalizada). Concessão irregular de benefícios previdenciários. Dolo comprovado.
3- Registro: 1.15.000.001020/2015-12
Assunto: Representante solicita providências junto ao INSS a fim de melhor divulgação acerca do
art. 45 da Lei nº 8.213/1991 (Planos de Benefícios da Previdência Social), que diz que valor da
aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra
pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).
► PROGRAMA DE GOVERNO
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.001037/2015-61
Assunto: Representante residente no Condomínio São Domingos, Bairro Jangurussu,
Fortaleza/CE. Financiamento de imóvel junto à CEF. Programa do Governo Federal/HABITAFOR,
"Minha Casa, Minha Vida". Dificuldades. Problemas de Condomínio. Pedido de troca de imóvel.
Origem: PR/CE
Oficiante: Oscar Costa Filho
Registro: 1.15.000.001047/2015-05
Assunto: Programa Habitacional do Governo Federal, "Minha Casa, Minha Vida". Representante
registrada no HABITAFOR, através do processo nº 155743/2010. Demora para recebimento de
imóvel.
Origem: PRDC/CE-Substituto
Oficiante: Francisco de Araújo Macedo Filho
Registro: 1.15.000.001001/2015-88
Assunto: Pessoa idosa. Dificuldades para cadastramento em programa habitacional da
HABITAFOR (Minha Casa, Minha Vida).
Origem: PR/CE
Oficiante: não mencionado
Registro: 1.15.000.000805/2015-60

Assunto: Representante contemplado com apartamento do Programa Habitacional "Minha Casa,
Minha Vida". Atualmente arcando com despesas de aluguel. Pedido de recebimento de aluguel
social junto à SEINFRA.
► PROTEÇÃO INTEGRAL (CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA)
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.001009/2015-44
Assunto: Denúncia sobre suposto abuso e manipulação de uma criança pelos pais que a aliciam
para cantar e dançar "músicas eróticas" dando a ela o nome de MC Melody.
► SAÚDE
Origem: PR/CE
Oficiante: Oscar Costa Filho
1- Registro: 1.15.000.000801/2015-81
Assunto: Denúncia versando sobre "fila de espera" no SUS - Sistema Único de Saúde no estado
do Ceará.
2- Registro: 1.15.000.000951/2015-95
Assunto: Regras para o cadastramento dos consultórios itinerantes de odontologia e oftalmologia
no âmbito do Programa Saúde na Escola e do Programa Brasil Alfabetizado.
Origem: PR/CE
Oficiante: não mencionado
1- Registro: 1.15.000.001029/2015-15
Assunto: Representante diagnosticada com degeneração macular relacionada à idade (DMRI).
Doença degenerativa da retina que provoca uma perda progressiva da visão central e leva a
cegueira. Urgência na realização de exames e do medicamento Avastin.
2- Registro: 1.15.000.001073/2015-25
Assunto: Denúncia sobre dificuldade de atendimento nos Postos de Saúde e serviços da
Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, em favor do filho da representante que apresenta
retardo intelectual.
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
Registro: 1.15.000.000953/2015-84
Assunto: Paciente idoso necessitando, com urgência, ser submetido a uma cirurgia cardíaca
(estenose aórtica severa - transplante valvar por via transapical). Demora na autorização por
parte de Plano de Saúde da Marinha do Brasil (FUSMA).
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.001019/2015-80
Assunto: Pessoa idosa em tratamento para doença de Alzheimer, (demência degenerativa e
progressiva) CID 10F00.1, em fase moderada, doença de Parkinson e extensa sequela de AVEI.
Orientação Nutricional. Dieta. Fornecimento de produtos negado pela Secretaria de Saúde do
Estado do Ceará, sob a justificativa que somente pacientes do interior do Estado teriam direito.
Origem: PR/CE
Oficiante: Alexandre Meireles Marques
Registro: 1.15.000.000848/2015-45
Assunto: Autor requer a realização de cirurgia de artroplastia total do quadril direito não cimentada
com interface cerâmica - cerâmica. Comunica dificuldades enfrentadas pelos usuários dos SUS

para realização de procedimentos cirúrgicos de natureza ortopédica.
► TERRA / REFORMA AGRÁRIA
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.000861/2015-02
Assunto: Representação formulada por organização denominada Grupo Guararapes solicitando
providências em relação a pronunciamento do sr. Luiz Inácio Lula da Silva, ao propor mobilização
de milícia do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST).

RECOMENDAÇÃO – TOTAL 20

► COMUNICAÇÃO SOCIAL
Origem: PRDC/RJ
Oficiante: Ana Padilha Luciano de Oliveira e Renato de Freitas Souza Machado
1- Nº: 02/2015
Objeto: Recomenda à Rede Globo que, em relação às matérias jornalísticas veiculadas em seu
espaço midiático, seja na esfera da TV aberta, ou no âmbito de canais fechados eventualmente
sob sua administração, abstenha-se de expor pessoas a escárnio, menosprezo, ridicularização e
qualquer outra forma de divulgação ofensiva à sua dignidade; a situações vexatórias em razão de
etnia, cor, raça, orientação sexual e opção política; veicular imagens em "close" de cadáveres ou
corpos humanos mutilados; imagens de pessoas envolvidas em fatos possivelmente criminosos,
quando estiverem detidas em Delegacias de Polícia ou similares, salvo com a autorização
expressa do titular da imagem e do seu advogado ou Defensor Público, presentes na ocasião; e
identificar menores ou veicular fotografias, filmagens, referências ao nome e às iniciais
respectivas.
2- Nº: 04/2015
Objeto: Recomenda à Rede Record que, em relação às matérias jornalísticas veiculadas em seu
espaço midiático, seja na esfera da TV aberta, ou no âmbito de canais fechados eventualmente
sob sua administração, abstenha-se de expor pessoas a escárnio, menosprezo, ridicularização e
qualquer outra forma de divulgação ofensiva à sua dignidade; a situações vexatórias em razão de
etnia, cor, raça, orientação sexual e opção política; veicular imagens em "close" de cadáveres ou
corpos humanos mutilados; imagens de pessoas envolvidas em fatos possivelmente criminosos,
quando estiverem detidas em Delegacias de Polícia ou similares, salvo com a autorização
expressa do titular da imagem e do seu advogado ou Defensor Público, presentes na ocasião; e
identificar menores ou veicular fotografias, filmagens, referências ao nome e às iniciais
respectivas.
3- Nº: 05/2015
Objeto: Recomenda à BAND que, em relação às matérias jornalísticas veiculadas em seu espaço
midiático, seja na esfera da TV aberta, ou no âmbito de canais fechados eventualmente sob sua
administração, abstenha-se de expor pessoas a escárnio, menosprezo, ridicularização e qualquer
outra forma de divulgação ofensiva à sua dignidade; a situações vexatórias em razão de etnia,
cor, raça, orientação sexual e opção política; veicular imagens em "close" de cadáveres ou corpos
humanos mutilados; imagens de pessoas envolvidas em fatos possivelmente criminosos, quando
estiverem detidas em Delegacias de Polícia ou similares, salvo com a autorização expressa do
titular da imagem e do seu advogado ou Defensor Público, presentes na ocasião; e identificar
menores ou veicular fotografias, filmagens, referências ao nome e às iniciais respectivas.
4- Nº: 06/2015
Objeto: Recomenda à TV Ômega Ltda. - Rede TV que, em relação às matérias jornalísticas
veiculadas em seu espaço midiático, seja na esfera da TV aberta, ou no âmbito de canais
fechados eventualmente sob sua administração, abstenha-se de expor pessoas a escárnio,

menosprezo, ridicularização e qualquer outra forma de divulgação ofensiva à sua dignidade; a
situações vexatórias em razão de etnia, cor, raça, orientação sexual e opção política; veicular
imagens em "close" de cadáveres ou corpos humanos mutilados; imagens de pessoas envolvidas
em fatos possivelmente criminosos, quando estiverem detidas em Delegacias de Polícia ou
similares, salvo com a autorização expressa do titular da imagem e do seu advogado ou Defensor
Público, presentes na ocasião; e identificar menores ou veicular fotografias, filmagens,
referências ao nome e às iniciais respectivas.
5- Nº: 07/2015
Objeto: Recomenda à Rede Brasil que, em relação às matérias jornalísticas veiculadas em seu
espaço midiático, seja na esfera da TV aberta, ou no âmbito de canais fechados eventualmente
sob sua administração, abstenha-se de expor pessoas a escárnio, menosprezo, ridicularização e
qualquer outra forma de divulgação ofensiva à sua dignidade; a situações vexatórias em razão de
etnia, cor, raça, orientação sexual e opção política; veicular imagens em "close" de cadáveres ou
corpos humanos mutilados; imagens de pessoas envolvidas em fatos possivelmente criminosos,
quando estiverem detidas em Delegacias de Polícia ou similares, salvo com a autorização
expressa do titular da imagem e do seu advogado ou Defensor Público, presentes na ocasião; e
identificar menores ou veicular fotografias, filmagens, referências ao nome e às iniciais
respectivas.
► CONCURSO PÚBLICO
Origem: PRDC/BA - Substituto
Oficiante: Edson Abdon Peixoto Filho
1- Nº: 02/2015
Objeto: Recomenda à Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) que notifique, mediante
correspondência com Aviso de Recebimento (AR), todos os inscritos no concurso público para
que, aqueles que assim desejarem, pleiteiem a devolução do valor pago a título de inscrição.
2- Nº: 03/2015
Objeto: Recomenda ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA que
se comprometa a retirar a exigência de experiência profissional como requisito de ingresso para
os cargos de Assistente em Administração, Assistente de Aluno, Auxiliar de Biblioteca e Auxiliar
em Administração dos futuros certames a serem promovidos pela autarquia federal.
Origem: PRDC/CE - Substituto
Oficiante: Francisco de Araújo Macedo Filho
Nº: 10/2015 (PP-1.15.000.002053/2014-91)
Objeto: CEF. Provimento de vagas. Cadastro de reserva. Convocação dos candidatos não
acompanham a demanda do banco. Existência de funcionários terceirizados exercendo as
atividades fins.
Origem: PRDC/PI
Oficiante: Alexandre Assunção e Silva
Nº: 09/2015
Objeto: Recomenda ao Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, que providencie a
publicação do aditivo do Edital nº 001/2014 do concurso público 2/2014, que retificará 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, assim como a retificação do anexo V, para que inclua o número de vagas
destinadas às pessoas portadoras de deficiência para cada cargo disputado, incluindo os cargos
de Leiturista, Eletricista-Motorista e Eletricista- Auxiliar. Que modifique o edital de modo a incluir
todos os cargos que ofertarem mais que 5 vagas na reserva de vagas para pessoas com
deficiência sem a restrição de compatibilidade a qual deve ser avaliada durante o estagio
probatório.

► IGUALDADE / NÃO DISCRIMINAÇÃO
Origem: PRDC/RJ
Oficiante: Ana Padilha Luciano de Oliveira e Renato de Freitas Souza Machado
Nº: 03/2015
Objeto: Recomenda ao Secretário da Receita Federal do Brasil que tome as providências cabíveis
para que os Cadastros de Pessoa Física de todo o Brasil possuam, no lugar do campo “mãe” e
“pai”, as expressões “genitor 1” e “genitor 2”, com a possibilidade de escolher o sexo, ao lado de
cada um destes, como medida de adaptação a nova realidade jurídica e social que estamos
vivendo.
► PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Origem: PRM/Feira de Santana/BA
Oficiante: Samir Cabus Nachef Júnior
Nº: 02/2015
Objeto: Recomenda à Gerência Executiva do INSS em Conceição do Coité-BA que adote as
providências necessárias para reduzir o lapso temporal entre os requerimentos de benefício por
incapacidade ou prorrogação dos benefícios e a efetiva realização da perícia médica para o prazo
máximo de 15 dias.
► SAÚDE
Origem: PRM/Ribeirão Preto/SP
Oficiante: Carlos Roberto Diogo Garcia
1- Nº: 07/2015
Objeto: Recomenda à Prefeitura do Município de Sertãozinho/SP (gestora do SUS) que sejam
enviados os Relatórios Quadrimestrais – RQs (obrigação periódica mensal), prestação de contas
das respectivas gestões nas Assembleias Legislativas e câmaras de Vereadores, por meio de
audiências públicas.
2- Nº: 08/2015
Objeto: Recomenda à Prefeitura do Município de Sertãozinho/SP (gestora do SUS) que sejam
enviados os Relatórios Quadrimestrais – RQs (obrigação periódica mensal), prestação de contas
das respectivas gestões nas Assembleias Legislativas e câmaras de Vereadores, por meio de
audiências públicas.
3- Nº: 09/2015
Objeto: Recomenda à Prefeitura do Município de Sertãozinho/SP (gestora do SUS) que sejam
enviados os Relatórios Quadrimestrais – RQs (obrigação periódica mensal), prestação de contas
das respectivas gestões nas Assembleias Legislativas e câmaras de Vereadores, por meio de
audiências públicas.
4- Nº: 10/2015
Objeto: Recomenda à Prefeitura do Município de Sertãozinho/SP (gestora do SUS) que sejam
enviados os Relatórios Quadrimestrais – RQs (obrigação periódica mensal), prestação de contas
das respectivas gestões nas Assembleias Legislativas e câmaras de Vereadores, por meio de
audiências públicas.
5- Nº: 11/2015
Objeto: Recomenda à Prefeitura do Município de Sertãozinho/SP (gestora do SUS) que sejam
enviados os Relatórios Quadrimestrais – RQs (obrigação periódica mensal), prestação de contas
das respectivas gestões nas Assembleias Legislativas e câmaras de Vereadores, por meio de
audiências públicas.
6- Nº: 12/2015
Objeto: Recomenda à Prefeitura do Município de Sertãozinho/SP (gestora do SUS) que sejam
enviados os Relatórios Quadrimestrais – RQs (obrigação periódica mensal), prestação de contas
das respectivas gestões nas Assembleias Legislativas e câmaras de Vereadores, por meio de
audiências públicas.

► SAÚDE
Origem: PRM/Santarém/PA
Oficiante: Janaína Andrade de Sousa
Nº: 07/2015
Objeto: Recomenda à Secretaria de Saúde do Município de Itaituba-PA que regularize a situação
dos pacientes renais crônicos que estão em Tratamento Fora do Domicílio (TFD), de modo que os
valores devidos aos usuários que utilizam o TFD sejam integralmente pagos.
Origem: PRM/Juazeiro do Norte/CE
Oficiante: Celso Costa Lima Verde Leal
Nº: 11/2015
Objeto: Recomenda ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Saúde do Município de Barbalha/CE
que proceda ao aumento do teto pós-fixado mensal ao Hospital do Coração do Cariri, conforme
série de produtividade apresentada pelo representante, no valor considerado mais adequado por
este ente municipal, desde que anexando documentação comprobatória nesse sentido, limitado,
em todos os casos, às sobras financeiras existentes nos serviços de Média e Alta Complexidade.
► TERRA / REFORMA AGRÁRIA
Origem: PRM/Criciúma/SC
Oficiante: Darlan Airton Dias
Nº: 19/2015
Objeto: Recomenda ao INCRA que seja aplicado o Decreto nº 433/1992 para aquisição imediata
de terras em benefício da regularização fundiária da Comunidade Quilombola São Roque, na
porção de seu território em que não há sobreposição com os Parques Nacionais de Aparados da
Serra e da Serra Geral.

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TOTAL 18
► EDUCAÇÃO
Origem: PR/PA
Partes: MPF (Luiz Eduardo de Souza Smaniotto) e Município de Novo Repartimento perante o
MPF e o MPE/PA.
1- Nº: 02/2015
Objeto: construir nova estrutura para a EMEF Novo Progresso, com recursos próprios da
municipalidade, adotando-se, como parâmetro, as especificações contidas no Projeto
Arquitetônico constante do anexo VIII do IC 0017/2014-51, e observando as normativas técnicas
para os prédios escolares.
2- Nº: 03/2015
Objeto: construir nova estrutura para a EMEF José Soares do Couto Filho, com recursos próprios
da municipalidade, adotando-se, como parâmetro, as especificações contidas no Projeto
Arquitetônico constante do anexo VIII do IC 0017/2014-51, e observando as normativas técnicas
para os prédios escolares.
3- Nº: 04/2015
Objeto: construir nova estrutura para a EMEF Silva Matias, com recursos próprios da
municipalidade, adotando-se, como parâmetro, as especificações contidas no Projeto
Arquitetônico constante do anexo VIII do IC 0017/2014-51, e observando as normativas técnicas
para os prédios escolares.
4- Nº: 05/2015
Objeto: ampliar a estrutura da EMEF São Cristovão, com recursos próprios da municipalidade,

adotando-se, como parâmetro, as especificações contidas no Projeto Arquitetônico constante do
anexo VIII do IC 0017/2014-51, e observando as normativas técnicas para os prédios escolares.
► INFORMAÇÃO
Origem: PRDC/RR
Partes: MPF (Gustavo Kenner Alcântara e Carlos Augusto Guarilha de Aquino Filho) e Prefeitos
dos seguintes municípios: Uiramutã-RR, São João da Baliza-RR, Amajari-RR, Iracema-RR,
Mucajaí-RR, Cantá -RR, Bonfim-RR, Caroebe-RR, São Luiz-RR, Rorainópolis-RR, Pacaraima-RR,
Normandia-RR.
1- Nº: 15/2015
Objeto: garantir que seja implementado e disponibilizado corretamente o 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).
2- Nº: 13/2015
Objeto: garantir que seja implementado e disponibilizado corretamente o site do Portal da
Transparência, bem como todo o conteúdo e dados legalmente exigidos.
3- Nº: 04/2015
Objeto: garantir que seja implementado e disponibilizado corretamente o site do Portal da
Transparência, bem como todo o conteúdo e dados legalmente exigidos.
4- Nº: 03/2015
Objeto: implementação do portal da transparência, dando efetivo cumprimento à Lei
Complementar 101/2000 e da Lei 12.527/09.
5- Nº: 14/2015
Objeto: garantir que seja implementado e disponibilizado corretamente o site do Portal da
Transparência, bem como todo o conteúdo e dados legalmente exigidos.
6- Nº: 12/2015
Objeto: garantir que seja implementado e disponibilizado corretamente o site do Portal da
Transparência, bem como todo o conteúdo e dados legalmente exigidos.
7- Nº: 11/2015
Objeto: garantir que seja implementado e disponibilizado corretamente o site do Portal da
Transparência, bem como todo o conteúdo e dados legalmente exigidos.
8- Nº: 10/2015
Objeto: garantir que seja implementado e disponibilizado corretamente o site do Portal da
Transparência, bem como todo o conteúdo e dados legalmente exigidos.
9- Nº: 09/2015
Objeto: garantir que seja implementado e disponibilizado corretamente o site do Portal da
Transparência, bem como todo o conteúdo e dados legalmente exigidos.
10- Nº: 08/2015
Objeto: garantir que seja implementado e disponibilizado corretamente o site do Portal da
Transparência, bem como todo o conteúdo e dados legalmente exigidos.
11- Nº: 06/2015
Objeto: garantir que seja implementado e disponibilizado corretamente o site do Portal da
Transparência, bem como todo o conteúdo e dados legalmente exigidos.
12- Nº: 05/2015
Objeto: garantir que seja implementado e disponibilizado corretamente o site do Portal da
Transparência, bem como todo o conteúdo e dados legalmente exigidos.
► SAÚDE
Origem: PR/DF
Partes: MPF (Eliana Pires Rocha ) e Secretaria de Estado de Saúde do DF (SES-DF)
Objeto: regulamentar a alocação de servidores cedidos pela FUNASA à Secretaria de Estado de
Saúde do Distrito Federal, consoante o Convênio nº 01/2013, no combate às endemias e
zoonoses, tais como controle e combate aos focos de mosquitos da dengue, barbeiros, aranhas,

percevejos, pulgas e carrapatos, febre amarela e animais peçonhentos e às zoonoses (raiva,
leishmaniose, leptospirose, hantavirose etc), sejam atividades administrativas, sejam atividades
de campo, conforme a disponibilidade e necessidade técnica do órgão, em virtude da capacitação
que tenham recebido para tanto.

