Número 88

Setembro/2015

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) e os Núcleos de Apoio
Operacional à PFDC, nas Procuradorias Regionais da República (NAOPs/PFDC), são
responsáveis pela revisão da atuação dos membros na área da cidadania, sendo responsáveis
pela análise dos autos administrativos com promoção de arquivamento, declínio de atribuição e
conflito de atribuição, nos termos da Resolução nº 87/2010 e da Portaria PGR nº 653/2012.
Cada NAOP/PFDC é responsável pela revisão da atuação no âmbito de sua
respectiva área de atribuição, com exceção dos Estados de Minas Gerais e Bahia, que, apesar de
integrarem a 1ª Região Judiciária, a revisão continua sendo feita pela PFDC, conforme acordo
feito entre a PFDC e a PRR/1ª Região.
O quadro abaixo traz o quantitativo de revisões feitas pela PFDC e pelos NAOPs
no mês de setembro de 2015.
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Fonte: Números fornecidos pela Assessoria Administrativa da PFDC em 21/10/2015.

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
setembro de 2015.

Atuações da PFDC

Setembro/2015

Portaria de Instauração de Procedimento Preparatório

2

Edital

1

Ofícios expedidos

77

TOTAL

80

Fonte: Números fornecidos pela Assessoria Administrativa da PFDC em 05/10/2015.

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 setembro de 2015.

Comunicações recebidas pela PFDC

Setembro/2015

Inicial de Ação Civil Pública

3

Portaria de Instauração de Inquérito Civil

99

Portaria de Instauração de Procedimento Preparatório

55

Recomendação

19

Termo de Ajustamento de Conduta

1

TOTAL

177

Fonte: Números fornecidos pela Assessoria Administrativa da PFDC em 05/10/2015.

1 Art. 6° - Da instauração do inquérito civil far-se-á comunicação à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo da publicidade prevista no art. 16, desta Resolução e,
observando-se, sempre, as situações de sigilo.
2 Art. 21 § 5° - Firmado o compromisso de ajuste, o membro do Ministério Público comunicará a Câmara de Coordenação e Revisão
respectiva ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e ao representante, quando for o caso.

ATUAÇÕES DA PFDC

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO – TOTAL 2

► PROTEÇÃO INTEGRAL (CRIANÇA E ADOLESCENTE)
Origem: PFDC/DF
Oficiante: Aurélio Virgílio Veiga Rios
Registro: 1.00.000.014510/2015-01
Assunto: Adolescentes em conflito com a lei. Violação de direitos humanos de crianças e
adolescentes. Sistema Socioeducativo do Estado do Ceará.

► TORTURA
Origem: PFDC/DF
Oficiante: Aurélio Virgílio Veiga Rios
Registro: 1.00.000.014597/2015-17
Assunto: GT de prevenção e combate à tortura.

EDITAL – TOTAL 1

► COMUNICAÇÃO SOCIAL
Edital Nº: 02/2015 – Audiência Pública
Assunto: O Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Aurélio Virgílio Veiga Rios, no âmbito do
Procedimento Administrativo 1.00.000.013113/2006-13, acolhendo sugestão do GT Comunicação
Social, convoca Audiência Pública a realizar-se no dia 7/10/2015, no auditório da Procuradoria
Regional da República na 5ª Região/PE, com o objetivo de promover o debate entre entidades da
sociedade civil, instituições públicas e instituições privadas a respeito do serviço de Radiodifusão
Comunitária, seus desafios e suas perspectivas.

COMUNICAÇÕES RECEBIDAS PELA PFDC

INICIAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TOTAL 3
► ACESSO À JUSTIÇA
Origem: PRM/Manhuaçu/MG
Oficiante: Lucas de Morais Gualtieri
I.C.: 1.22.020.000083/2013-17
ACP: 2943-86.2015.4.01.3819
Objeto: Que a União implemente a prestação do serviço de assistência jurídica, judicial e
extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, por meio da instalação de uma unidade da
Defensoria Pública da União, em Manhuaçu, com número mínimo de defensores a ser definido
por este juízo proporcionalmente à efetiva demanda pelos serviços da defensoria, bem como à
respectiva população, nos termos do art. 98 do ADCT, acompanhada da necessária estrutura
administrativa e de pessoal de apoio.
► SAÚDE
Origem: PR/CE
Oficiante: Fernando Antônio Negreiros Lima
P.P.: 1.15.000.001796/2015-24
ACP: 0805506-67.2015.4.05.8100
Objeto: Solicitação, perante a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, do medicamento
Synacthen, para fins de realização de exame de tireoide. Informação de que o medicamento não
integra os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para
Medicamentos Excepcionais.
Origem: PRDC/GO
Oficiante: Ailton Benedito de Souza
P.A.: 1.18.000.000660/2014-12
ACP: 95.0008505-4, integrada pelo acórdão na ApReeNec 0012732-14.2001.4.01.0000
(2001.01.00.014371-2/GO)
Objeto: Reparação integral dos danos ocasionados em razão do acidente radiológico com a
bomba de Césio 137, ocorrido em Goiânia, em setembro de 1987. Cumprimento provisório de
sentença já proferida pela vara e confirmada em acórdão no TRF1, em processo que obriga
Estado de Goiás e para Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) a garantir assistência às
vítimas do acidente radiológico com o Césio 137. Em razão de vários recursos interpostos pelas
partes, o processo já dura 15 anos, deixando as vítimas diretas e indiretas do acidente em
situação de desamparo.

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL – TOTAL 99
► ACESSIBILIDADE
Origem: PRDC/SP
Oficiante: Pedro Antônio de Oliveira Machado
IC/Portaria: 384/2015
Objeto: acompanhar pelo prazo mínimo de 180 dias a efetividade e suficiência das medidas
noticiadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, notadamente acerca da melhoria do
atendimento e respeito aos usuários portadores de deficiência.
Origem: PRM/Eunápolis/BA
Oficiante: Fernando Zelada
IC/Portaria: 19/2015
Objeto: apurar suposta violação ao Programa Passe Livre do Governo Federal que proporciona a
pessoas com deficiência e carentes gratuidade nas passagens para viajar entre os Estados
Brasileiros.
Origem: PRM/Caraguatatuba/SP
Oficiante: Maria Rezende Capucci
1- IC/Portaria: 63/2015
Objeto: promover condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
no Paço Municipal de São Sebastião.
2- IC/Portaria: 62/2015
Objeto: promover condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
nas Secretarias Municipais de Saúde e Educação de São Sebastião.
3- IC/Portaria: 61/2015
Objeto: promover condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
na Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Habitação de São Sebastião.
4- IC/Portaria: 60/2015
Objeto: promover condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
na Secretaria Municipal de Segurança Urbana de São Sebastião.
5- IC/Portaria: 59/2015
Objeto: promover condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
na Secretaria de Assuntos Jurídicos de São Sebastião.
6- IC/Portaria: 58/2015
Objeto: promover condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
na Secretaria de Cultura e Turismo de São Sebastião.
7- IC/Portaria: 57/2015
Objeto: apurar a acessibilidade dos transportes coletivos no Município de Ilhabela/SP.
8- IC/Portaria: 52/2015
Objeto: apurar a acessibilidade dos transportes coletivos no Município de São Sebastião/SP.
9- IC/Portaria: 51/2015
Objeto: apurar a acessibilidade dos transportes coletivos no Município de Ubatuba/SP.

► ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS
Origem: PRM/Rio Grande/RS
Oficiante: Anelise Becker
IC/Portaria: 23/2015
Objeto: atraso na entrega de correspondências e existência de áreas não cobertas pelos serviços
dos Correios no Município de Rio Grande.

Origem: PR/SC
Oficiante: Maurício Pessutto
IC/Portaria: 217/2015
Objeto: apurar a imposição de restrições indevidas para o acesso à água mineral, bem público
objeto de concessão à Companhia Hidromineral Caldas da Imperatriz, assim como a garantia de
acesso prioritário a idosos, gestantes e pessoas com deficiência.
► ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
Origem: PRM/Volta Redonda/RJ
Oficiante: Júlio José Araújo Júnior
IC/Portaria: 53/2015
Objeto: apurar a notícia de ausência de fornecimento de água potável encanada no bairro Bela
Vista, no Município de Barra do Piraí/RJ.
Origem: PRDC/AL
Oficiante: Roberta Lima Barbosa Bomfim
IC/Portaria: 118/2015
Objeto: averiguar irregularidades na alimentação das escolas do Município de Maribondo,
mormente no que concerne ao armazenamento, ao preparo e à conservação dos alimentos.
► CONCURSO PÚBLICO
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
1- IC/Portaria: 187/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades no processo seletivo simplificado para professor
substituto e temporário do IFRR.
2- IC/Portaria: 189/2015
Objeto: apurar os critérios de avaliação utilizados pela banca avaliadora do Concurso para Agente
de Polícia Federal para classificação dos candidatos nas cotas ofertados, conforme Edital n°
8/2015 – DGP/DPF.
Origem: PR/SC
Oficiante: Maurício Pessutto
IC/Portaria: 194/2015
Objeto: apurar eventual irregularidade na exclusão de acesso a cargo público de professor
substituto na área de atuação em “Tecnologia, Materiais de Construção Civil, Orçamento,
Planejamento e Gestão de Obras” do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina (IFSC), aos profissionais graduados em arquitetura e urbanismo, nos termos do
edital de processo seletivo simplificado 23/2015.
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Eloísa Helena Machado
IC/Portaria: 271/2015
Objeto: apurar possível irregularidade, relativo à reserva de vagas para cotas raciais previsto na
Lei Federal 12.990, por descumprimento à reserva de 20% das vagas aos candidatos
autodeclarados negros no Edital 12/2015 do concurso público destinado à contratação de
docentes do Instituto Federal do Paraná.

► DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS
Origem: PRM/Petrópolis/RJ
Oficiante: Vanessa Seguezzi
1- IC/Portaria: 37/2015
Objeto: Apurar possíveis irregularidades na ausência de repasses de recursos financeiros para a
implantação e organização da Rede Cegonha quanto aos Componentes Pré-natal e Parto e
Nascimento no Município de Petrópolis, em função de corte orçamentário sofrido pelo Ministério
da Saúde.
2- IC/Portaria: 38/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades na ausência de repasses de recursos financeiros para a
implantação e organização da Rede Cegonha quanto aos Componentes Pré-natal e Parto e
Nascimento no Município de Três Rios (Região Centro-Sul), em função de corte orçamentário do
Ministério da Saúde.
Origem: PRM/Dourados/MS
Oficiante: Manoel de Souza Mendes Júnior
IC/Portaria: 85/2015
Objeto: investigar se devido a falhas no serviço vêm ocorrendo mortes perinatais evitáveis na
maternidade do HU-UFGD.
► EDUCAÇÃO
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
IC/Portaria: 190/2015
Objeto: apurar precariedade da educação, tanto Municipal quanto Estadual, na Comunidade
Indígena Truaru.
Origem: PRDC/DF
Oficiante: Luciana Loureiro Oliveira
IC/Portaria: 361/2015
Objeto: apurar possível irregularidade em matrícula na Faculdade Evangélica de Brasília por
intermédio do programa SISUTEC. Embora estejam cursando os Cursos de Técnico em Agente
Comunitário de Saúde e Radiologia, respectivamente, os nomes de 2 alunos não constam na lista
de presença da instituição.
Origem: PR/CE
Oficiante: Oscar Costa Filho
1- IC/Portaria: 222/2015
Objeto: vaga no curso de Administração com Foco em Gestão Pública (semipresencial EAD) na
Universidade Federal do Ceará – UFC – Pólo de Beberibe.
2- IC/Portaria: 226/2015
Objeto: apurar suposto descumprimento de carga horária do internato (Estágio curricular
obrigatório do curso de medicina) por parte da Universidade Federal do Ceará – UFC e
instituições hospitalares (Hospital Geral de Fortaleza – HGF e Hospital Geral Dr. César Cals –
HGCC).
Origem: PRDC/BA
Oficiante: Leandro Bastos Nunes
IC/Portaria: 32/2015
Objeto: esforços para retirada de obras jurídicas com conteúdo homofóbico, preconceituoso,
discriminatório e sexista dos acervos das principais bibliotecas do Estado e das Instituições de
Ensino.

Origem: PRM/Novo Hamburgo/RS
Oficiante: Pedro Nicolau Moura Sacco
IC/Portaria: 40/2015
Objeto: apurar a inexistência de refeitórios ou estruturas adequadas para o fornecimento de
alimentação aos alunos das escolas municipais de educação infantil e fundamental do Município
de Campo Bom/RS, conforme o Relatório de Fiscalização nº 38046/2013 da CGU.
Origem: PRDC/TO
Oficiante: Fernando Antônio de Alencar Alves de Oliveira Júnior
IC/Portaria: 115/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades praticadas pela Universidade Federal do Tocantins – UFT,
no âmbito do Programa de Iniciação Científica – PIBIC.
Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomes da Silva
1- IC/Portaria: 52/2015
Objeto: acompanhar a lisura quanto à publicidade dos processos seletivos simplificados
realizados pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM, a partir da Recomendação n°
04/2014.
2- IC/Portaria: 56/2015
Objeto: apurar o oferecimento do ensino público regular e adequado às crianças com deficiência
intelectual ou física nas escolas integrantes do sistema de ensino público situadas no município
de Manaus/AM.
3- IC/Portaria: 55/2015
Objeto: acompanhar a efetiva realização dos Conselhos de Classe Diagnóstico, Prognóstico e
Final no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, previstos
na Resolução n° 28 CONSUP/IFAM.
Origem: PRM/Erechim/RS
Oficiante: Carlos Eduardo Raddatz Cruz
IC/Portaria: s/nº/2015
Objeto: verificar, a partir da situação concreta de estudante, se o FIES possui política pública de
inclusão social de estudantes com necessidades especiais, em especial deficiência intelectual, no
que pertine à flexibilização do prazo do financiamento e dos índices mínimos de aprovação das
disciplinas cursadas.
Origem: PR/SC
Oficiante: Analúcia Hartmann
1- IC/Portaria: 222/2015
Objeto: apurar sobre possíveis irregularidades em serviços correlato à educação nos
Restaurantes Universitários da Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC, em razão da fata
de profissionais nutricionistas.
2- IC/Portaria: 223/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades no atraso do pagamento de Bolsa Permanência
destinada aos alunos matriculados em instituições federais de ensino superior em situação de
vulnerabilidade socioeconômica e para estudantes indígenas e quilombolas.
Origem: PR/MT
Oficiante: Marcos Antônio Ghannage Barbosa
IC/Portaria: s/nº/2015
Objeto: fiscalizar junto ao município de Planalto da Serra/MT a implantação e execução dos
programas federais nas áreas de educação e saúde.
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
1- IC/Portaria: 200/2015
Objeto: apurar possível comportamento inadequado e ofensivo por parte da atual secretária de

educação.
2- IC/Portaria: 185/2015
Objeto: apurar possível irregularidade na aplicação da Provinha Brasil, avaliação exigida pelo
MEC às escolas municipais na modalidade de ensino fundamental.
3- IC/Portaria: 180/2015
Objeto: apurar suposta omissão do Estado de Roraima, por meio da SEED/RR, no fornecimento
de transporte e merenda escolar no ano letivo 2015.
4- IC/Portaria: 194/2015
Objeto: apurar suposta situação constrangedora ocorrida na Faculdade Cathedral, durante aula
da disciplina de estágio supervisionado I – injetáveis.
Origem: PRM/Sinop/MT
Oficiante: Ígor Miranda da Silva
IC/Portaria: 73/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades praticadas em tese pela Faculdade Ortodoxa de
Guarantã do Norte, que supostamente ministraria cursos de ensino superior sem a autorização do
Ministério da Educação – MEC, no município de Guarantã do Norte/MT.
Origem: PRM/Maringá/PR
Oficiante: Danielle Dias Curvelo
IC/Portaria: 43/2015
Objeto: averiguar possíveis irregularidades no atendimento de aluno com Transtorno Global de
Aprendizagem-TGA, por parte da Unidade de Ensino Superior Ingá - UNINGÁ.
Origem: PRM/Garanhuns/PE
Oficiante: Luiz Vicente de Medeiros Queiroz Neto
IC/Portaria: 85/2015
Objeto: acompanhar o cumprimento da Lei n°11.645/2008 que estabelece as diretrizes e bases de
educação nacional, alterando a Lei nº 9.394/1996, modificada pela Lei nº 10.639/2003, para incluir
no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afrobrasileira e indígena, junto às instituições educacionais dos Municípios de abrangência da
PRM/Garanhuns/PE.
Origem: PRM/Juiz de Fora/MG
Oficiante: Marcelo Borges de Mattos Medina
IC/Portaria: 59/2015
Objeto: apurar suposto atraso na apreciação de recursos, divulgação dos resultados da seleção e
pagamento de apoio estudantil no âmbito da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
Origem: PRM/Ilhéus/BA
Oficiante: Cristina Nascimento de Melo
IC/Portaria: 20/2015
Objeto: apurar existência de nepotismo ou outras irregularidades na concessão de bolsa, vaga de
orientadora do PRONATEC no IFBA-Campus Ilhéus.
Origem: PRM/Paragominas/PA
Oficiante: Edgard de Almeida Castanheira
IC/Portaria: 20/2015
Objeto: concessão de gratificação 80% de ensino superior a servidores públicos da Prefeitura de
Mãe do Rio/PA, concedidas a partir de diplomas de graduação e pós-graduação expedidos por
instituições de ensino que funcionam irregularmente como faculdades, fornecendo supostos
cursos de graduação e pós-graduação, sem autorização do MEC.
Origem: PRM/Marabá/PA
Oficiante: Nathália Mariel Ferreira de Souza Pereira
IC/Portaria: 54/2015
Objeto: apurar irregularidades no processo de seleção para o ingresso no curso de direito da

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA).
► IGUALDADE / NÃO-DISCRIMINAÇÃO
Origem: PRDC/DF
Oficiante: Luciana Loureiro Oliveira
IC/Portaria: 376/2015 (aditamento a Port. 142/2014)
Objeto: apurar “supostos atos discriminatórios contra indígena da etnia Kamaiurá/Aweti do Alto
Xingu, doutorando da UnB, praticados por servidor da Fundação Nacional do Índio - FUNAI e pela
supervisora da Polícia Federal na Unidade Na Hora de Taguatinga-DF, em procedimento de
solicitação de emissão de passaporte.
► INFORMAÇÃO
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
1- IC/Portaria: 169/2015
Objeto: apurar suposta invasão de terreno cedido pela União à Liga Roraimense de Combate ao
Câncer.
2- IC/Portaria: 170/2015
Objeto: apurar denúncia quanto ao descumprimento do princípio constitucional da publicidade na
Administração Pública e à Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), em especial dos
artigos 6º, 7º, 8º e 31, sobre os gastos realizados pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado
de Roraima.
Origem: PRM/Pouso Alegre/MG
Oficiante: Giovanni Morato Fonseca
IC/Portaria: 53/2015
Objeto: apurar suposta irregularidades na obra de calçamento do Bairro Policas no município de
Munhoz/MG, realizado em maio de 2012.
Origem: PRM/Guaíra/PR
Oficiante: Maicon Fabrício Rocha
IC/Portaria: 15/2015
Objeto: apurar eventuais irregularidades em relação à noticiada cobrança de mensalidades pela
Colonia Z13 de Pescadores em Guaíra/PR.
► LIBERDADE DE TRABALHO (CONSELHO DE CLASSE)
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
IC/Portaria: 181/2015
Objeto: apurar suposto retardamento no processo administrativo do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/RR e Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia - CONFEA, para expedição de carteira profissional definitiva.
► PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS
Origem: PR/SP
Oficiante: Fernanda Teixeira Souza Domingos
IC/Portaria: 353/2015
Objeto: Alimentos Internacionais. Convenção de Nova York. Pai: Shem Tov Yaccov.

► PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Origem: PR/SP
Oficiante: Fernanda Teixeira Souza Domingos
IC/Portaria: 430/2015
Objeto: reclamação sobre atendimento prestado por médico perito do INSS.
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Eloísa Helena Machado
IC/Portaria: 249/2015
Objeto: necessidade de verificar eventual demora excessiva no atendimento do INSS.
Origem: PR/RS
Oficiante: Ana Paula Carvalho de Medeiros
IC/Portaria: 321/2015
Objeto: apurar os motivos da demora na concessão e pagamento de benefício previdenciário na
APS Gravataí e a possibilidade de outros segurados estarem sofrendo o mesmo prejuízo.
Origem: PRM/Niterói/RJ
Oficiante: Wanderley Sanan Dantas
IC/Portaria: 65/2015
Objeto: Serviço de Atendimento ao Cidadão na Internet. Denúncia formulada contra a Agência do
INSS em Maricá.
► PROGRAMA DE GOVERNO
Origem: PRDC/TO
Oficiante: Fernando Antônio de Alencar Alves de Oliveira Júnior
IC/Portaria: 114/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades no Programa Minha Casa Minha Vida de Brejinho de
Nazaré/TO.
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
IC/Portaria: 178/2015
Objeto: apurar suposta paralisação das obras do Programa Minha Casa Minha Vida, no Município
de Amajari/RR.
► PROTEÇÃO INTEGRAL (IDOSO)
Origem: PRDC/SP
Oficiante: Pedro Antônio de Oliveira Machado
IC/Portaria: 383/2015
Objeto: verificar eventuais irregularidades e condutas lesivas a interesses de idosos – existência
de propaganda enganosa incitando idosos a proporem ações judiciais temerárias solicitando
revisão de aposentadorias.
► PROTEÇÃO INTEGRAL (CRIANÇA E ADOLESCENTE)
Origem: PRDC/SP-Substituto
Oficiante: Jefferson Aparecido Dias
IC/Portaria: 436/2015
Objeto: fiscalizar o cumprimento das Portarias 1.100/06 e 1.220/07 do Ministério da Justiça no

que tange à realização de apresentações artísticas por crianças e adolescentes e sua divulgação
na mídia.
► SAÚDE
Origem: PRM/Araguaína/TO
Oficiante: Felipe Torres Vasconcelos
IC/Portaria: 58/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades no fornecimento de medicamentos de seu uso contínuo
pelo Posto de Saúde do Município de Darcinópolis – TO, por exemplo, Atenolou 25mg e Captopril
25mg.
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
1- IC/Portaria: 183/2015
Objeto: apurar possível oferta de leitos hospitalares abaixo dos índices preconizados pelo
Ministério da Saúde.
2- IC/Portaria: 168/2015
Objeto: apurar suposta irregularidade no processo de solicitação de Tratamento Fora de Domicílio
– TFD.
Origem: PRM/Jundiaí/SP
Oficiante: José Lucas Perroni Kalil
IC/Portaria: 23/2015
Objeto: apurar notícia de imposição de condições para a liberação, pelo SUS, de medicamentos
destinados ao tratamento de Alzheimer, inclusive em casos de idosos impossibilitados de se
locomover.
Origem: PRDC/RO
Oficiante: Raphael Luís Pereira Beviláqua
1- IC/Portaria: 20/2015
Objeto: Aquisição do medicamento Hematina.
2- IC/Portaria: 25/2015
Objeto: cobrar do Município de Porto Velho a implantação das Unidades de Acolhimento Adulto e
Infanto Juvenil em Porto Velho, como parte integrante da RAPS – Rede de Atenção Psicossocial.
Origem: PRM/Feira de Santana/BA
Oficiante: Claytton Ricardo de Jesus Santos
IC/Portaria: 29/2015
Objeto: apurar a situação precária do Hospital do município de Conceição do Almeida, em virtude
da ausência de profissionais, remédios, roupas de cama e água potável.
Origem: PRM/São José dos Campos/SP
Oficiante: Ângelo Augusto Costa
IC/Portaria: 23/2015 (aditamento)
Objeto: apurar os motivos da falta do medicamento riluzol, para esclerose lateral amiotrófica
(ELA), na rede pública de saúde, dado que os recursos para sua aquisição são transferidos pela
União nos termos da Portaria GM/MS nº 1.554/2013.
► SAÚDE
Origem: PRDC/BA
Oficiante: Leandro bastos Nunes
IC/Portaria: 33/2015

Objeto: averiguação sobre a suposta negativa do medicamento Cabergolina 0,5 mg, bem como
seu fornecimento aquém do necessário, pelo Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado da
Bahia – CEDEBA.
Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomesa da Silva
IC/Portaria: 53/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades em Unidades Básicas de Saúde – UBS, no Município de
Iranduba/AM.
Origem: PRM/Rio Grande/RS
Oficiante: Anelise Becker
IC/Portaria: 25/2015
Objeto: cumprimento, pelo HU/FURG, do pactuado junto ao SUS, quanto às consultas de
reumatologia.
Origem: PRM/Niterói/RJ
Oficiante: Wanderley Sanan Dantas
IC/Portaria: 69/2015
Objeto: apurar suposto aumento de planos de saúde por mudança de faixa etária – Unimed Leste
Fluminense.
Origem: PRM/Uberaba/MG
Oficiante: Felipe Augusto de Barros Carvalho Pinto
IC/Portaria: 290/2015
Objeto: apurar os motivos da demora na realização de cirurgia ortopédica de alta complexidade
em paciente do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.
Origem: PRDC/PR
Oficiante: Eloísa Helena Machado
1- IC/Portaria: 261/2015
Objeto: apurar possível contaminação de pacientes na UTI do Hospital de Clínicas da
Universidade Federal do Paraná pela bactéria multirresistente KPC.
2- IC/Portaria: 262/2015
Objeto: verificar eventual demora excessiva para a realização de cirurgia de correção de próteses
implantadas no quadril de paciente.
Origem: PRM/Volta Redonda/RJ
Oficiante: Júlio José Araújo Júnior
1- IC/Portaria: 57/2015
Objeto: acompanhar as medidas de saúde adotadas em relação aos moradores do Conjunto Volta
Grande IV, em Volta Redonda.
2- IC/Portaria: 56/2015
Objeto: acompanhar as medidas de saúde adotadas para o atendimento dos moradores do bairro
Siderville em Volta Redonda, tendo em vista a poluição decorrente da fábrica de cal da
Companhia Siderúrgica Nacional.
Origem: PRDC/AL
Oficiante: Roberta Lima Barbosa Bomfim
IC/Portaria: 119/2015
Objeto: apurar notícia de falhas estruturais na Maternidade Escola Santa Mônica.
Origem: PRM/Petrópolis/RJ
Oficiante: Vanessa Seguezzi
IC/Portaria: 40/2015
Objeto: necessidade de renovação da frota de unidades móveis do Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU) em Petrópolis e a necessidade de acompanhar o requerimento e habilitação

em custeio para manutenção das unidades móveis de saúde.
Origem: PRM/Uberaba/MG
Oficiante: Thales Messias Pires Cardoso
IC/Portaria: 324/2015
Objeto: solicita intervenção do MPF para a proteção da saúde de residente em Uberaba, que
necessita de realizar o procedimento médico denominado “cateterismo” que não pode ser
realizada pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro porque o
aparelho empregado na cirurgia está estragado e sem previsão de conserto.
Origem: PRM/Teresópolis/RJ
Oficiante: Paulo Cezar Calandrini Barata
IC/Portaria: 17/2015
Objeto: apurar possível prática de desídia por parte de dentistas particulares no atendimento
odontológico.
Origem: PRM/Paranavaí/PR
Oficiante: Henrique Gentil Oliveira
IC/Portaria: 31/2015
Objeto: apurar noticia acerca do não fornecimento, pelo SUS / Paranavaí/PR, do medicamento
SOFOSBUVIR (Sovaldi®) para o tratamento de Hepatite C.
Origem: PRDC/AC
Oficiante: Luiz Gustavo Mantovani
IC/Portaria: 52/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades no fornecimento de ajuda de custo para os pacientes do
Programa de Tratamento Fora do Domicílio – TFD/AC.
Origem: PR/SC
Oficiante: Maurício Pessutto
IC/Portaria: 232/2015
Objeto: Gestão hospitalar. Internação de pacientes. Sala de medicação e consultórios médicos.
Necessidade de isolamento. Condições especiais de saúde. Hospital Polydoro Ernani de São
Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina – HU/UFSC.
► SAÚDE MENTAL
Origem: PRM/Jaú/SP
Oficiante: Marcos Salati
IC/Portaria: 06/2015
Objeto: apurar eventuais indícios de violação de direitos humanos no Hospital Tereza Perlatti em
Jaú, constatadas através de vistorias em todos os hospitais psquiátricos do Estado, pelo
Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares - PNASH/Psiquiatria 2012-2014,
conforme Portaria GM/MS 251/2002.
Origem: PRM/Rio Grande/RS
Oficiante: Anelise Becker
IC/Portaria: 24/2015
Objeto: adequação do Hospital Psiquiátrico Vicença Maria Fontoura Lopes à Portaria GM/MS nº
251/2002.
Origem: PRM/Campina Grande/PB
Oficiante: Bruno Galvão Paiva
IC/Portaria: 83/2015
Objeto: apurar supostas irregularidades na Clínica Dr. Maia, verificadas durante a a fiscalização

realizada pelo Programa Nacional de Avaliação de Serviços Hospitalares (PNASH/Psiquiatria), de
2012 a 2014.
► SISTEMA PRISIONAL
Origem: PRM/Campinas/SP
Oficiante: Áureo Marcus Makiyama Lopes
IC/Portaria: 86/2015
Objeto: Adotar medidas de adequação e/ou apurar responsabilidade da República Federativa do
Brasil – na esfera federativa Estadual e Federal – quanto a violações aos direitos fundamentais
de saúde, educação, trabalho e dignidade da pessoa na Penitenciária Feminina de Campinas.
► TERRA / REFORMA AGRÁRIA
Origem: PRDC/RR
Oficiante: Gustavo Kenner Alcântara
1- IC/Portaria: 182/2015
Objeto: apurar suposta morosidade por parte do INCRA em realizar a individualização, em lotes,
do assentamento PA Arco-íris, na BR-432, km 69, município de Caracaraí/RR.
2- IC/Portaria: 186/2015
Objeto: averiguar suposta morosidade do INCRA quanto ao fornecimento de documentação
necessária para o processo de regularização fundiária.
3- IC/Portaria: 171/2015
Objeto: apurar suposta irregularidade na emissão de “certidão de posse” pelo INCRA em nome de
menor.
4- IC/Portaria: 188/2015
Objeto: apurar suposta omissão dos órgãos responsáveis quanto ao cancelamento de matrículas
incidentes sobre as terras indígenas homologadas.
5- IC/Portaria: 195/2015
Objeto: apurar suposta baixa qualidade de construção no PA Nova Amazônia.
Origem: PRDC/RO
Oficiante: Raphael Luís Pereira Beviláqua
IC/Portaria: 19/2015
Objeto: Assembleia de ocupantes de uma área de terras no município de Candeias do Jamari, de
propriedade da União e detida por ocupante, com a presença de policiais civis e militares, que,
segundo relatos, faziam de forma indevida e ilegal a segurança privada do local, supostamente a
mando de um senhor e intimidando os pretendentes ocupantes da área.
Origem: PRM/Santana do Livramento/RS
Oficiante: Cícero Augusto Pujol Corrêa
IC/Portaria: 29/2015
Objeto: apurar possíveis irregularidades no procedimento de demarcação e de canalização da
água no Assentamento Cristo Rei, em São Gabriel.
Origem: PRDC/AM
Oficiante: Bruna Menezes Gomes da Silva
IC/Portaria: 54/2015
Objeto: acompanhar a eventual parceria entre o INCRA e a Prefeitura de Borba para estruturação
da Comunidade Vila da Paz, localizada no assentamento Novo Horizonte, Amazonas.
Origem: PR/PE
Oficiante: Alfredo Carlos Gonzaga Falcão Júnior
IC/Portaria: 197/2015

Objeto: Apurar representação de moradores do Engenho Novo, no Município de São Lourenço da
Mata, em terreno supostamente pertencente à União, com relato de que estão sofrendo ameaças
dos proprietários da Usina São José, que derrubam seus barracos com máquinas e destroem as
lavouras com veneno químico.

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO – TOTAL 55
► ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
Registro: 1.15.000.002034/2015-45
Assunto: Representação em face dos Correios. Falta de serviços de entrega de correspondências
por parte da ECT, no Conjunto residencial Boa Esperança, em Icaraí, Caucaia-CE.
► ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
Registro: 1.15.000.002091/2015-24
Assunto: Declara a reclamante ser mãe de um bebê que foi diagnosticado com intolerância a
proteína do leite, portanto, necessita de alimento especial, não tendo a reclamante condições
financeiras de arcar com a compra deste leite.
► COMUNICAÇÃO SOCIAL
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.002077/2015-21
Assunto: denunciante RELATA suposto crime contra a honra, desencadeado por uma postagem
em rede social, na qual o denunciado qualifica como nazistas, os participantes e apoiadores da
manifestação contra o atual governo, em 16/08/2015.
► DIREITO DE IR E VIR (ESTRANGEIRO)
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.002018/2015-52
Assunto: Prisão do nacional Gabriel Giro Teófiilo em Cadiz, na Espanha, no interior do navio
"MSC Magnífica", onde trabalhava como assistente de garçom, por tráfico de drogas. Requer do
MPF que interceda perante o Itamaraty para que seja apresentada à família a documentação
pertinente ao julgamento ocorrido em 16.07.2015. Gabriel está preso no Centro Penitenciário
Madrid III (Valdemoro).
► DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
Registro: 1.15.000.002165/2015-22

Assunto: Suposto descumprimento da Lei 8.080/1990. Denunciante relata que o Hospital Antônio
Prudente nega o acesso de acompanhante do sexo masculino à parturiente, informa ainda do
tratamento desrespeitoso.
► EDUCAÇÃO
Origem: PRDC/CE-Substituto
Oficiante: Anastácio Nóbrega Tahim Júnior
1- Registro: 1.15.000.001936/2015-64
Assunto: denunciante encontra-se impedida de realizar sua inscrição no FIES, relativamente ao 2º
semestre de 2015, em razão da UNIFOR ter excluído do Fundo de Financiamento ao Estudante
de Ensino Superior o curso de odontologia, no qual se encontra matriculada.
2- Registro: 1.15.000.002011/2015-31
Assunto: Representação contra instituições de ensino no Ceará com funcionamento irregular de
curso de extensão em serviço social. Instituições com funcionamento irregular: IERG, CETECB,
INTESC, IBESCE, IESC, IDEA, INESM, IDSS, IZI, IESTEC, Instituto Maratá, Educ Filadelfia,
Profª. Maria Dulce e IESB.
3- Registro: 1.15.000.002083/2015-88
Assunto: Representante não conseguiu renovar o cadastro no FIES 2014.2. Não foi possível fazer
o adiantamento simplificado.
4- Registro: 1.15.000.002144/2015-15
Assunto: Representação com pedido de instauração de IC para apuração de funcionamento
irregular do curso de serviço social do Instituto de Ensino Tecnológico Edilson Castro e Centro
Brasileiro de Educação Continuada/Faculdade Maciço de Baturité - IESTEC/CEBRAEC em
Baturité-CE.
5- Registro: 1.15.000.002148/2015-95
Assunto: Representação com pedido de instauração de IC para apuração de funcionamento
irregular do curso de serviço social do Instituto de Educação Superior do Brasil - IESB em AracatiCE.
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
1- Registro: 1.15.000.001986/2015-41
Assunto: Estudante estrangeira procedente de Guiné-Bissau. Pedido de negociação de débitos
junto à Faculdade FATENE. Possibilidade de facilitar o pagamento de seu débito em atraso dentro
de suas condições financeiras. Por conta da inadimplência, a representante está impedida de
realizar sua matrícula.
2- Registro: 1.15.000.002013/2015-20
Assunto: Estudante estrangeiro procedente de Guiné-Bissau. Aluno do Curso de Rede de
Computadores da FATENE/Fortaleza afirma que se encontra inadimplente perante a Instituição de
Ensino Superior. Possibilidade de facilitar o pagamento de seu débito em atraso dentro de suas
condições financeiras.
3- Registro: 1.15.000.002157/2015-86
Assunto: Representante estrangeiro, natural da Guiné Bissau, concluiu seu curso desde 2013.2,
na Faculdade Terra Nordeste - FATENE/Caucaia, mas a IES vem se negando a emitir seu
diploma de conclusão de curso. informa que seus compatriotas, também estudantes da
mencionada Faculdade, se encontram em igual situação.
4- Registro: 1.15.000.002137/2015-13
Assunto: representação com pedido de instauração de IC para apuração de funcionamento
irregular do curso de Serviço Social do Instituto Nordeste de Tecnologia, Ensino Superior e
Cultura Ltda. - INTERSC, em Quixadá – CE.
5- Registro: 1.15.000.002139/2015-02
Assunto: Representação com pedido de instauração de IC para apuração de funcionamento
irregular do curso de Serviço Social do Instituto de Ensino Superior do Ceará – IESC, em SobralCE.
6- Registro: 1.15.000.002143/2015-62

Assunto: Representação com pedido de instauração de IC para apuração de funcionamento
irregular do curso de Serviço Social do Instituto IZI de Educação e Cultura em Guaraciaba do
Norte.
Origem: PR/CE
Oficiante: Fernando Antônio Negreiros Lima
1- Registro: 1.15.000.002136/2015-61
Assunto: Representação com pedido de instauração de IC para apuração de funcionamento
irregular do curso de Serviço Social do Instituto Educacional Ruymar Goes - IERG, sediado em
Brejo Santo - CE.
2- Registro: 1.15.000.002140/2015-29
Assunto: Representação com pedido de instauração de IC para apuração de funcionamento
irregular do curso de Serviço Social do Incentivo ao Desenvolvimento do Empreendedor Individual
e Autônomo – IDEA, em Maranguape-CE.
3- Registro: 1.15.000.002146/2015-04
Assunto: Representação com pedido de instauração de IC para apuração de funcionamento
irregular do curso de Serviço Social do Instituto de Educação Filadélfia em Aiuba-CE.
4- Registro: 1.15.000.002159/2015-75
Assunto: Denúncia de irregularidades na modalidade de ensino ofertada pela Universidade
Estácio FIC, bem como falta de professores, salas lotadas e cobrança de taxas abusivas.
Origem: PR/CE
Oficiante: Oscar Costa Filho
1- Registro: 1.15.000.002014/2015-74
Assunto: Representante que se encontra impossibilitada de prosseguir seu Curso de Psicologia
na Universidade de Fortaleza UNIFOR. Exigência do Fiador na renovação dos aditamentos do
FIES.
2- Registro: 1.15.000.002138/2015-50
Assunto: Representação com pedido de instauração de IC para apuração de funcionamento
irregular do curso de Serviço Social do Instituto Brasil de Ensino Superior e Cultura do Ceará –
IBESCE, em Quixeré.
3- Registro: 1.15.000.002145/2015-51
Assunto: Representação com pedido de instauração de IC para apuração de funcionamento
irregular do curso de Serviço Social do Instituto Maranatá, com funcionamento em Tauá e
Parambu, no Estado do Ceará.
4- Registro: 1.15.000.002147/2015-41
Assunto: Representação com pedido de instauração de IC para apuração de funcionamento
irregular do curso de Serviço Social do Instituto Professora Maria Dulce de Alencar, em Aiuba-CE.
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
1- Registro: 1.15.000.002015/2015-19
Assunto: Representação em face da Faculdade Estacio / FIC. Representante declara
irregularidades nos procedimentos de avaliação na sua Disciplina Supervisionado VI do seu Curso
de Enfermagem na Estácio / FIC. Impossibilitada de colar grau.
2- Registro: 1.15.000.002141/2015-73
Assunto: Representação com pedido de instauração de IC para apuração de funcionamento
irregular do curso de Serviço Social do Instituto de Educação Superior de Milhã – INESM , com
atuação nos Municípios de Milhã, Ipu, Palmácia, Aquiraz e Capistrano, no Estado do Ceará.
3- Registro: 1.15.000.002142/2015-18
Assunto: Representação com pedido de instauração de IC para apuração de funcionamento
irregular do curso de Serviço Social do IDSS com funcionamento em Fortaleza, Pacatuba e
Acopiara.
Origem: PRM/São Gonçalo/RJ
Oficiante: Marco Otávio Almeida Mazzoni
Registro: não mencionado

Assunto: apurar a execução de recursos federais (FNDE) oriundos do Programa de Educação
Integral e do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) no Colégio Estadual Paulino Pinheiro
Batista, em São Gonçalo, referente ao exercício de 2011.
► INFORMAÇÃO
Origem: PRDC/CE-Substituto
Oficiante: Anastácio Nóbrega Tahim Júnior
1- Registro: 1.15.000.002046/2015-70
Assunto: Denuncia de descumprimento por parte da Secretaria das Cidades - Fortaleza, de
acordo de desapropriação de um imóvel (Projeto Rio Maranguapinho). Afirma denunciante que só
recebeu indenização referente a residência, faltando a indenização em relação a Igreja.
2- Registro: 1.15.000.002169/2015-19
Assunto: Solicitação de informações acerca dos benefícios e indenizações que os Procuradores
da República recebem. (auxílio moradia).
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
1- Registro: 1.15.000.002170/2015-35
Assunto: Solicitação de informações acerca de laudo que determine a causa da morte de turista
falecido em Fortaleza. A esposa do falecido fez diversas tentativas de obter da Perícia Forence do
Ceará - PEFOCE, a causa da morte, tendo a PEFOCE declarado: causa indeterminada.
2- Registro: 1.15.000.002019/2015-05
Assunto: Pedido de informação e fiscalização acerca de José Eduardo Dutra nomeado em
Janeiro 2003 Presidente da PETROBRÁS, então Senador da República, ex-tesoureiro de
campanha que se afastou da militância alegando problema de saúde.
3- Registro: 1.15.000.002093/2015-13
Assunto: Representação por abuso de poder em desfavor do comandante 10ª Região Militar. O 3º
sargento reformado Antônio Cruz solicitou a autorização para o uso do uniforme 2º A1, por querer
estar presente na Formatura de promoção militar de seus irmãos da Polícia Militar(PMCE), mas o
recurso administrativo fora denegado pelo Comandante da 10ª Região Militar, que alega se tratar
de pessoa interditada.
4- Registro: 1.15.000.002135/2015-16
Assunto: Descumprimento da Recomendação nº 014/2012/PRDC, para que o Comandante da
Escola de Aprendizes Marinheiros no Ceará faça a antecipação mensal do pagamento dos
profissionais de saúde que atuam no tratamento do menor R.R.O, bem como a renovação do
contrato de aluguel do imóvel ocupado pela família.
5- Registro: 1.15.000.002089/2015-55
Assunto: Denúncia de que um usuário da bol, conhecido como David Diego, criou um email falso
blackink@bol.com.br com propósito de tentar obter os dados e tomar controle da conta do
facebook da representante.
► INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA
Origem: PR/CE
Oficiante: Fernando Antônio Negreiros Lima
Registro: 1.15.000.001997/2015-21
Assunto: Declara o denunciante a prática de descontos indevidos de horas, não obstante a
apresentação do respectivo atestado médico, denuncia ainda o tratamento diferenciado entre os
servidores.
Origem: PR/CE
Oficiante: Oscar Costa Filho
Registro: 1.15.000.002087/2015-66
Assunto: Representação em face de Marília Domingos por injúria, no Instituto de Ciências Sociais

Aplicadas (ICSA), da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro Brasileira UNILAB, a representante vem sendo vítima de injúria.
► LAZER
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
Registro: 1.15.000.002160/2015-08
Assunto: Descumprimento da Lei Federal 12933/2013 (meia entrada). Declara representante que
foi negado a ela o direito de pagar meia entrada no parque aquático Beach Park por ser
estudante de outro Estado.
► LIBERDADE DE TRABALHO (CONSELHO DE CLASSE)
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.002005/2015-83
Assunto: Representação em face do Conselho Regional de Educação Física - CREF 5. Critérios
diferenciados na emissão da Carteira Profissional, estabelecendo parâmetros subjetivos, para as
portarias que disciplinam a atuação do profissional em Educação Física, restringindo a atuação da
categoria.
► MORADIA ADEQUADA
Origem: PR/CE
Oficiante: Fernando Antônio Negreiros Lima
1- Registro: 1.15.000.002003/2015-94
Assunto: Denunciante relata que tendo comparecido à HABITAFOR para tratar de questão de
moradia relacionada à Comunidade Maravilha, tomou conhecimento, por parte da Coordenadora
da HABITAFOR, da ordem de desocupação das moradias, a despeito da existência de
compromisso firmado perante o MPF (Ata de Reunião nº 060/2015, IC 1.15.000.001145/2014-53).
2- Registro: 1.15.000.002016/2015-63
Assunto: Denúncia em face da CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Ceará. Moradores do
Bl. 27 do Residencial Marcos Freire. Interrupção do fornecimento de água ao Condomínio em
razão da inadimplência de uma única moradora.
► PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
Registro: 1.15.000.002164/2015-88
Assunto: Representante na condição de idosa, não foi atendida no Posto do INSS, embora tenha
efetuado agendamento (código nº 1001230372), para atendimento na data de 17/08/2015 às 13h,
na Av. Desembargador Moreira, em Fortaleza, para tratar de concessão de benefício de pensão
por morte.
► PROGRAMA DE GOVERNO
Origem: PRDC/CE-Substituto
Oficiante: Anastácio Nóbrega Tahim Júnior
Registro: 1.15.000.001987/2015-96

Assunto: Programa Minha Casa Minha Vida. Irregularidades na entrega das casas. Representante
solicita uma fiscalização mais rigorosa com o Projeto no Município de Caucaia, onde não existe o
verdadeiro critério de escolha para o recebimento do imóvel.
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.002102/2015-76
Assunto: Minha Casa Minha Vida. Déficit habitacional. Cumprimento das determinações legais.
Audiência pública. (Acompanhamento da regularidade no cumprimento da legislação do referido
programa).
► SAÚDE
Origem: PRM/São Gonçalo/RJ
Oficiante: Marco Otávio Almeida Mazzoni
Registro: não mencionado
Assunto: assegurar a continuidade do serviço público na área de saúde em São Gonçalo, diante
da notícia de deficiência de atendimento prestado pela Clínica Santa Paula S/A, cuja atuação
também se presta ao atendimento gratuito à população mediante convênio com o SUS.
Origem: PRDC/CE-Substituto
Oficiante: Anastácio Nóbrega Tahim Júnior
1- Registro: 1.15.000.001935/2015-10
Assunto: Conselheiro de Saúde e Coordenador da Comissão de Controle Social do Conselho
Regional de Saúde da Secretaria Regional VI noticia irregularidades na condução dos trabalhos
no Conselho Regional de Saúde da Regional VI.
2- Registro: 1.15.000.002028/2015-98
Assunto: Representação em face de médicos residentes. Possível erro médico contra paciente
que fora transferida da UPA da Praia do Futuro com suspeita de pneumonia, para o Hospital Dr.
Waldemar de Alcântara, em 25.01.2015.
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
Registro: 1.15.000.002166/2015-77
Assunto: Representante declara que ao se dirigir ao hospital de Pacajus com dor no peito, foi
solicitado um Eletrocardiograma, e no momento do exame foi orientada a tirar toda a roupa.
Ocorre que no ato do exame houve grande fluxo de pessoas inclusive homens.
Origem: PR/CE
Oficiante: Fernando Antônio Negreiros Lima
1- Registro: 1.15.000.002075/2015-31
Assunto: Representação em face do HAPVIDA, em que paciente diagnosticado com melanoma
metatástico, teve solicitação pelo médico que o acompanha, desde 15/06/2015, de realização do
exame do tipo "PET-CT" , mas seu Plano de Saúde - HAPVIDA não apresenta qualquer resposta
concreta quanto à autorização, para realização do procedimento.
2- Registro: 1.15.000.002156/2015-31
Assunto: Representante relata demora na autorização, por parte da ANVISA, para testes em
seres humanos de tratamento experimental contra o câncer.
Origem: PR/CE
Oficiante: Oscar Costa Filho
1- Registro: 1.15.000.002067/2015-95
Assunto: Denuncia de irregularidades quanto ao expediente/ registro de ponto de médicos e
professores do Hospital Universitário da UFC/ Ebserh. Declara o denunciante que servidores têm
registrado o ponto sem cumprir a carga horária.
2- Registro: 1.15.000.002092/2015-79

Assunto: Declarante vítima de acidente de moto sofreu amputação traumática do terço distal do
antebraço esquerdo. Ante o fato, requer do MPF interceda perante a Secretaria de Saúde do
Estado/Município para que lhe seja fornecida prótese, para que possa desempenhar suas
atividades quotidianas.
3- Registro: 1.15.000.002168/2015-66
Assunto: Declara o denunciante que a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, vem deixando
de solicitar ao Ministério da Saúde medicação destinadas aos pacientes transplantados.
Origem: PR/CE
Oficiante: Marcelo Mesquita Monte
Registro: 1.15.000.002103/2015-11
Assunto: Declara a denunciante que sua genitora de 89 anos, aposentada, encontra-se internada,
em estado grave, na UTI do Hospital Gastroclínica, submetida a uma limpeza cirúrgica decorrente
de lesão infectada e sepse. Não possui condições financeiras para arcar com as despesas
decorrentes da internação de sua genitora, já que o hospital cobrou como caução a quantia de R$
30.000,00, em espécie, a ser renovado a cada 3 dias, em caso de permanência. Requer do MPF
as providências, com a urgência que o caso demanda, para que seja acionada a central de UTI,
para internação em unidade hospitalar da rede pública. Apresenta laudo médico atestando a
necessidade de remoção para o Hospital São José.
Origem: PRM/Feira de Santana/BA
Oficiante: Samir Cabus Nachef Júnior
Registro: Port. 24/2015
Assunto: apurar possível irregularidade no atendimento no serviço de fisioterapia prestado pelo
município de Ipecaetá/BA.

RECOMENDAÇÃO – TOTAL 19

► ACESSIBILIDADE
Origem: PRM/Itapipoca/CE
Oficiante: Ricardo Magalhães de Mendonça
Nº: 08/2015
Objeto: Recomenda ao Prefeito Municipal e à Secretária de Educação do Município de
Itapipoca/CE que apresentem relatório com o diagnóstico conclusivo e individualizado para cada
uma das escolas do município, sobre as respectivas condições de acessibilidade arquitetônica,
com base nas exigências técnicas constantes da NBR 9050 da ABNT referidas no Decreto nº
5296/04, o qual deverá ser elaborado e assinado por engenheiro e/ou arquiteto
comprovadamente habilitado.
► ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
Origem: PRDC/CE
Oficiante: Nilce Cunha Rodrigues
1- Nº: 39/2015
Objeto: Ofício-Circular Nº 06/2015/PFDC/MPF. GT/PFDC sobre o Direito Humano à Alimentação
Adequada. Sugestão de atuação a favor dos cidadãos e cidadãs atendidos pelo Programa Bolsa
Família.
2- Nº: 23/2015
Objeto: Ofício-Circular Nº 06/2015/PFDC/MPF. GT/PFDC sobre o Direito Humano à Alimentação
Adequada. Sugestão de atuação a favor dos cidadãos e cidadãs atendidos pelo Programa Bolsa

Família.
Origem: PRM/Itapipoca/CE
Oficiante: Ricardo Magalhães de Mendonça
1- Nº: 09/2015
Objeto: Recomenda ao Prefeito Municipal e à Secretária de Educação do Município de
Itapipoca/CE prover as escolas de um local adequado para o armazenamento dos alimentos;
exigir que as escolas realizem do devido controle de qualidade dos alimentos recebidos e
fornecidos, principalmente no que pertine a verificação das datas de validade dos mesmos;
informar ao MPF as providências adotadas.
2- Nº: 07/2015
Objeto: Recomenda ao Prefeito Municipal e à Secretária de Educação do Município de
Itapipoca/CE que supram as escolas de bebedouros suficientes, com água potável e climatizada,
instalado-se um bebedouro para cada 75 alunos, estimando-se um consumo de 1 litro de água
por pessoa, por dia, no prazo máximo de 30 dias, a contar do recebimento desta, evitando,
inclusive, o compartilhamento de copos entre os alunos da escola.
► COMUNICAÇÃO SOCIAL
Origem: PR/RJ
Oficiante: Sérgio Gardenghi Suiama
Nº: 15/2015
Objeto: Recomenda à Empresa Claro S.A., sucessora, por incorporação, da Empresa NET
Serviços de Comunicação S.A., que cesse imediatamente a transmissão do canal Net Cidade em
todos os pacotes ofertados e em todas as praças onde o canal é veiculado; e informe ao MPF
sobre as providências.
► EDUCAÇÃO
Origem: PRM/Itapipoca/CE
Oficiante: Ricardo Magalhães de Mendonça
1- Nº: 06/2015
Objeto: Recomenda ao Prefeito Municipal e à Secretária de Educação do Município de
Itapipoca/CE que apresentem ao MPE e ao MPF cronograma prevendo a implantação de salas de
informática nas escolas da rede municipal, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 90 dias, a
partir da finalização do cronograma.
2- Nº: 05/2015
Objeto: Recomenda ao Prefeito Municipal e à Secretária de Educação do Município de
Itapipoca/CE que apresentem ao MPE e ao MPF cronograma com prazo máximo de 03 (três)
anos para instalação de bibliotecas em, ao menos, 80% das Escolas Municipais, especificando as
escolas que serão contempladas, com os respectivos prazos.
Origem: PRDC/AL-Substituta
Oficiante: Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary
Nº: 14/2015
Objeto: Recomenda à Secretaria de Educação de Alagoas estabelecer normas para a destinação
de livros didáticos mais consentâneas com os princípios que regem a administração pública, a fim
de que os livros que, embora estejam fora do prazo de validade do respectivo programa (prazo
trienal), mas que se apresentem em perfeitas condições de uso, não se encontrando defasados
quanto as suas respectivas áreas de especialização, possam ser, reutilizados, inclusive por
instituições que prestam serviço educacional sem fins lucrativos. Faça cumprir, efetivamente, o
disposto no Art. 1º, inciso I, da Portaria Nº 1.036/2013, no sentido de que “os alunos que
receberem os livros didáticos, no terceiro e último ano de uso efetivo, ficarão de posse destes,
como instrumento de pesquisa; estabeleça a classificação dos livros determinada no âmbito do
Decreto nº 99.658/1990, para que sejam previamente separados como inservíveis, desatualizados

ou reutilizáveis, a fim de possibilitar, prioritariamente ao seu descarte, o uso pelos alunos ou
instituições que prestam serviços educacionais sem fins lucrativos.
Origem: PRDC/GO-Substituta
Oficiante: Mariane Guimarães de Mello Oliveira
Nº: 15/2015
Objeto: Recomenda à Universidade Federal de Goiás (UFG) e ao Sindicato dos Trabalhadores
Técnicos-administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior do Estado
de Goiás (SINT-IFESgo), Regional Goiânia, que procedam à imediata colação de grau dos alunos
concluintes de cursos e que, concomitantemente, atendam aos requisitos necessários à colação,
com expedição do certificado de conclusão de curso ou outro documento que o valha, no prazo
de até 15 dias, enquanto durar o movimento grevista e/ou não forem retomadas e normalizadas
as atividades administrativas da UFG.
► SAÚDE
Origem: PRM/Açu/RN
Oficiante: Victor Albuquerque de Queiroga
1- Nº: 73/2015
Objeto: Recomenda ao Secretário de Saúde do Município de Afonso Bezerra/RN a apresentação
do Relatório detalhado de que trata o art. 36 da LC 141/2012, em audiência pública na Câmara
Municipal até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro de cada ano; divulgue as datas das
audiências públicas no sítio eletrônico oficial do município com vistas a convocar a população
para participar do evento, com antecedência mínima de 1 mês; e envie ata e comprovante de
realização das audiências para PRM/Açu/RN.
2- Nº: 74/2015
Objeto: Recomenda ao Secretário de Saúde do Município de Bodó/RN a apresentação do
Relatório detalhado de que trata o art. 36 da LC 141/2012, em audiência pública na Câmara
Municipal até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro de cada ano; divulgue as datas das
audiências públicas no sítio eletrônico oficial do município com vistas a convocar a população
para participar do evento, com antecedência mínima de 1 mês; e envie ata e comprovante de
realização das audiências para PRM/Açu/RN.
3- Nº: 75/2015
Objeto: Recomenda ao Secretário de Saúde do Município de Galinhos/RN a apresentação do
Relatório detalhado de que trata o art. 36 da LC 141/2012, em audiência pública na Câmara
Municipal até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro de cada ano; divulgue as datas das
audiências públicas no sítio eletrônico oficial do município com vistas a convocar a população
para participar do evento, com antecedência mínima de 1 mês; e envie ata e comprovante de
realização das audiências para PRM/Açu/RN.
4- Nº: 76/2015
Objeto: Recomenda ao Secretário de Saúde do Município de Ipanguaçu/RN a apresentação do
Relatório detalhado de que trata o art. 36 da LC 141/2012, em audiência pública na Câmara
Municipal até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro de cada ano; divulgue as datas das
audiências públicas no sítio eletrônico oficial do município com vistas a convocar a população
para participar do evento, com antecedência mínima de 1 mês; e envie ata e comprovante de
realização das audiências para PRM/Açu/RN.
5- Nº: 77/2015
Objeto: Recomenda ao Secretário de Saúde do Município de Pedro Avelino/RN a apresentação
do Relatório detalhado de que trata o art. 36 da LC 141/2012, em audiência pública na Câmara
Municipal até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro de cada ano; divulgue as datas das
audiências públicas no sítio eletrônico oficial do município com vistas a convocar a população
para participar do evento, com antecedência mínima de 1 mês; e envie ata e comprovante de
realização das audiências para PRM/Açu/RN.
6- Nº: 78/2015
Objeto: Recomenda ao Secretário de Saúde do Município de São Rafael/RN a apresentação do
Relatório detalhado de que trata o art. 36 da LC 141/2012, em audiência pública na Câmara

Municipal até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro de cada ano; divulgue as datas das
audiências públicas no sítio eletrônico oficial do município com vistas a convocar a população
para participar do evento, com antecedência mínima de 1 mês; e envie ata e comprovante de
realização das audiências para PRM/Açu/RN.
► SAÚDE MENTAL
Origem: PRM/Marília/SP
Oficiante: Diego Fajardo Maranha Leão de Souza
Nº: 03/2015
Objeto: Recomenda aos Prefeitos e Secretários de Saúde dos Municípios de Bastos, Flórida
Paulista, Herculândia, Lucélia, Osvaldo Cruz, Pacaembu, Parapuã, Rinópolis e Tupã, todos no
Estado de São Paulo, a fim de que os gestores municipais formalizem os pedidos de estruturação
dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS e Serviço de Residência Terapêutica - SRT para
acolhimento de pessoas com transtornos mentais.
► SEGURANÇA PÚBLICA
Origem: PRDC/AL-Substituta
Oficiante: Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary
Nº: 15/2015
Objeto: Recomenda ao Departamento da Polícia Rodoviária Federal garantir o aumento do efetivo
de Policiais Rodoviários Federais no Estado de Alagoas, de forma a assegurar a recomposição da
escala de serviço na 13ª SRPRF, com, ao menos, o quantitativo mínimo de 3 policiais rodoviários
federais por escala em cada posto, e, pelo menos, 5 policiais em Maceió - por se tratar de posto
metropolitano - visando garantir o direito difuso à segurança pública e o respeito aos princípios da
proibição do retrocesso social e da proporcionalidade como vedação da proteção insuficiente,
devendo a lotação de tais policiais ser efetivada por intermédio de concurso público ou de
remoção de policiais lotados em outras unidades da Polícia Rodoviária Federal.

► SISTEMA PRISIONAL
Origem: PRDC/PI
Oficiante: Alexandre Assunção e Silva
Nº: 13/2015
Objeto: Recomenda ao Governador do Estado do Piauí, ao Secretário de Justiça do Estado do
Piauí e ao Diretor da Casa de Custódia de Teresina/PI, que adotem as providências necessárias
para a reforma dos pavilhões B, C, D, E , F, G, H e I, da Casa de Custódia de Teresina/PI, para
garantir o direito à integridade física dos presos, de modo a evitar que esses reclusos tenham
acesso aos vergalhões e possam utilizá-los como armas, bem como sejam promovidas as
devidas reformas nas instalações hidráulicas e sanitárias supramencionadas, e ainda, que se
promovam as necessárias adequações para que as celas dos pavilhões disponham de
dormitório, aparelho sanitário e lavatório, direitos previstos pelos artigos 5º, XLIX da CF/88;
artigos 12, 40 e 88 todos da Lei 12.710/84; e sejam aumentadas as rotinas de fiscalização de
modo a evitar que as estruturas prediais ainda não comprometidas sejam danificadas, bem como
as que forem objeto de reformas.

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TOTAL 1
► ACESSIBILIDADE
Origem: PRM/Caxias do Sul/RS
Partes: MPF (Fabiano de Moraes)
Nº: s/nº
Objeto: Estabelecer os prazos e as condições para que a empresa Festa Nacional da Uva
Turismo e Empreendimentos S.A. promova a regularização indispensável no que se refere à
acessibilidade de pessoas com deficiência no Parque de Exposições Mário Bernardino Ramos
(Parque da Festa da Uva).

