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CIDADANIA 

 
NOTÍCIAS 

MPCE - Orgãos de Execução do MPCE assumem funções do NAETRAN 
  

MPCE emite recomendação para prefeito de Itapajé sobre funcionamento da Guarda Municipal 
  

MPCE participa de encontro do Grupo Nacional de Direitos Humanos 
  

 
PROJETOS DE LEI 

C.FED - Multas de trânsito deverão ser entregues pessoalmente aos infratores 
  

 
JURISPRUDÊNCIAS 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO. CÓDIGO DE TRÂNSITO 
BRASILEIRO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANTER E INTENSIFICAR CAMPANHAS PERMANENTES 
DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO. 

  

 
LEGISLAÇÃO 

Decreto nº 8.724, de 27.04.2016 - DOU de 28.04.2016 - Institui o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos 
Humanos e cria o seu Conselho Deliberativo, no âmbito do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e 
dos Direitos Humanos 

  
Decreto nº 8.727, de 28.04.2016 - DOU de 29.04.2016 - Dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da 
identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional. 

  

 
MODELOS 

Enunciados do 6º Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania, do Consumidor e 
Proteção ao Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público do Rio de Janeiro 
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PESSOA IDOSA 

 
NOTÍCIAS 

MPCE atua para garantir melhorias em abrigos de idosos 
  

MPCE - CAOCidadania envia material de apoio sobre assistência à saúde da pessoa idosa institucionalizada para 
promotores de saúde 

  
MPCE - CAOCidadania encaminha cartilha sobre demandas que envolvem idosos e pessoas com deficiência para 
membros do MPCE 

  

 
MODELOS 

Enunciados do Conselho Superior do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre Idoso 
  

 
EVENTOS 

CAOCidadania em parceria com o Núcleo de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência, além de diversas entidades 
ligadas à pessoa idosa, realizarão evento comemorativo ao dia 15 de junho - Dia Mundial de Conscientização da Violência
contra o Idoso, no auditório da Procuradoria Geral de Justiça. 

  
PESSOA COM DEFICIÊNCIA E ACESSIBILIDADE 

 
NOTÍCIAS 

Falta de acessibilidade rende R$ 200 mil de indenização a servidor de banco 
  

TRT10 - Mãe obtém redução da jornada de trabalho para levar filho com Síndrome de Down em terapias 
  

C.FED - Câmara terá grupo de trabalho para ampliar contratação interna de deficientes 
  

MPCE - Promotores de Justiça do CAOCidadania realizam visita técnica ao projeto Praia Acessível desenvolvido em 
Fortaleza 

  
Ação do MPCE cobra acessibilidade em Mercado Público de Russas 

  

 
LEGISLAÇÃO 

Decreto nº 8.725, de 27.04.2016 - DOU de 28.04.2016 - Institui a Rede Intersetorial de Reabilitação Integral e dá outras 
providências. 

  
Decreto s/nº, de 27.04.2016 - DOU de 28.04.2016 - Institui o Comitê do Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência e da Avaliação Unificada da Deficiência, no âmbito do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da 
Juventude e dos Direitos Humanos. 

  

 
EVENTOS 

Caocidadania, Núcleo de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência e Promotoria de Defesa da Saúde Pública 
realizarão Reunião executiva no dia 16 de maio, a partir das 14h, na PGJ, para tratar sobre a rede de proteção, diagnóstico 
e estímulo precoces, bem como acompanhamento das pessoas com deficiência intelectual. 

  
Caocidadania e CAOPIJ realizarão Reunião executiva no dia 30 de maio, a partir das 14h, na PGJ, para tratar sobre 
Educação Inclusiva. 
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Quarta Semana de Inclusão e Acessibilidade da UFC 

  
SAÚDE PÚBLICA 

 
NOTÍCIAS 

MPCE - CAOCIDADANIA encaminha material de apoio aos promotores de Justiça sobre distribuição gratuita de 
repelente para grávidas 

  
MPCE instaura inquérito civil sobre Hospital Regional do Sertão Central em Quixeramobim 

  
MPCE - PGJ recebe deputados e diretores do Sindicato dos Médicos para discutir saúde pública do Estado 

  
TRF5 - Determinado fornecimento de medicação de alto custo para portadora de câncer 

  
TRF4 - SUS deve custear estimulador medular a paciente com dor crônica 

  

 
PROJETOS DE LEI 

S.FED - Comissão deve concluir votação de projeto que torna mais ágil registro de medicamentos 
  

 
LEGISLAÇÃO 

Decreto nº 8.716, de 20.04.2016 - DOU de 22.04.2016 Institui o programa de prevenção e proteção individual de gestantes
em situação de vulnerabilidade socioeconômica contra o Aedes aegypti. 

CAOCIDADANIA - CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA CIDADANIA 
Rua Assunção, 1360 - Bairro: José Bonifácio - CEP: 60050-011 

Telefone: 85 3252 6352 - Email: caocidadania@mpce.mp.br 
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