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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PROJETO “MINISTÉRIO PÚBLICO PELA

EDUCAÇÃO”, EXECUTADO NO MUNICÍPIO DE TANHAÇU/BA.

Conforme  Edital  de  Convocação  nº  01/2019,  compareceram ao  Ginásio  de

Esportes do município de Tanhaçu/BA, às 8h30min do dia 15 de maio de 2019, o Procurador

da República  ANDRÉ SAMPAIO VIANA, o Prefeito do Município de Tanhaçu/BA, o Sr.

JORGE  TEIXEIRA DA ROCHA,  o  vice-prefeito,  Sr.  JOAO  BATISTA GOMES,  o

presidente  da  Câmara  de  Vereadores,  Sr.  VALDIVIO  AGUIAR  FILHO,  a  Secretária

Municipal  de  Educação,  Sra.  MARIA ROSÁRIA AGUIAR  DOS  SANTOS,  além  de

vereadores  municipais,  representante  da  Polícia  Militar,  membros  do  Conselho  de

Acompanhamento  e  Controle  Social  do  FUNDEB,  do  Conselho  de  Alimentação  Escolar,

diretores de escolas, professores, familiares de alunos e alunos, cujos nomes constam na lista

de presença anexa, com o objetivo de realizar Audiência Pública visando discutir a situação da

Educação oferecida pelas escolas do município de Tanhaçu/BA.

O início  da  audiência  ocorreu  com  a  execução  do  hino  nacional  e  com  a

abertura do evento pela servidora do MPF Patrícia Azevedo Santana Silva, que fez uma breve

explanação  sobre  os  trabalhos  a  serem  realizados  durante  a  audiência,  descrevendo  aos

presentes  o roteiro do evento e convidando a compor a  mesa o  Procurador  da República

ANDRÉ SAMPAIO VIANA, o prefeito municipal  JORGE TEIXEIRA DA ROCHA,  o

vice-prefeito, JOAO BATISTA GOMES, bem como os representantes dos seguintes órgãos:

Secretaria  Municipal  de  Educação,  Câmara  Municipal  de  Vereadores,  Polícia  Militar

Sindicato dos Professores da Rede Pública de Tanhaçu, Conselho de Alimentação Escolar –

CAE e Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB.

Após  a  formação  da  mesa,  o  Procurador  ANDRÉ  SAMPAIO  VIANA

cumprimentou a todos os presentes e concedeu a palavra aos membros da mesa.
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Posteriormente,  o  prefeito  JORGE TEIXEIRA DA ROCHA expôs  que  o

MPEDUC será importante para o município de Tanhaçu no sentido de identificar a existência

de erros e pontos que podem ser melhorados dentro da educação municipal, se colocando à

disposição para promover eventuais ajustes e modificações necessárias. Informou à população

que o MPF nesse momento atua como parceiro da administração pública municipal com o

objetivo comum de propiciar uma educação de maior qualidade aos moradores de Tanhaçu.

Em seguida, o presidente da Câmara de Vereadores, Sr. VALDIVIO AGUIAR

FILHO, afirmou que sua vida política sempre esteve intimamente ligada à educação, ocasião

em que  parabenizou  os  professores  do  município.  Salientou  ainda  que  é  necessária  uma

reflexão  acerca  dos  rumos  dados  à  educação  no  município  de  Tanhaçu  a  fim de  que  os

recursos  recebidos  sejam  aplicados  de  maneira  mais  efetiva.  Para  tanto,  afirmou  que  a

participação  popular  e  dos  professores  é  essencial.  Alegou  também  que  os  recursos  do

precatório do FUNDEB devem ser aplicados corretamente na infraestrutura, na capacitação

dos professores, na educação integral e no transporte escolar, aperfeiçoando as condições da

educação municipal, com a consequente melhora do índice do IDEB. 

Após,  a  Secretária  Municipal  de  Educação  MARIA ROSÁRIA AGUIAR

DOS SANTOS destacou  os  investimentos  que  foram realizados  em educação  pela  atual

gestão do município, bem como descreveu aos presentes os resultados da campanha “Fora da

escola não pode”, que visa alfabetizar crianças e adultos. Outrossim, a Secretária ressaltou a

importância da audiência pública,  uma vez que o evento garante a participação de toda a

comunidade  no  debate  educacional.  A  secretária  destacou  ainda  que  os  investimentos

realizados pelo município ao desde 2017 permitiram a melhoria estrutural e de capacitação

dos  professores  e  servidores  da  educação.  Salientou  que  o  grande  desafio  é  manter  a

assiduidade dos alunos. Na sequência, apresentou vídeo da campanha “Fora da escola não

pode”.

Dando  continuidade,  a  representante  do  sindicato  dos  professores,  a  Sra.

VALDIRENE JESUS PEREIRA, destacou que a audiência representa um importante espaço

de  debate  e  construção  de  soluções  para  a  educação  municipal,  pois  permite  que  a

comunidade escolar exponha diretamente suas demandas e necessidades. 

Na sequência, o Tenente PM AGUIAR agradeceu o convite para a audiência

 



pública e ressaltou a importância da fiscalização dos recursos públicos vinculados à educação,

a fim de que sejam evitados desvios e desperdícios, além de informar à população acerca das

iniciativas da Polícia Militar que buscam aproximar a corporação da comunidade.

Ato contínuo, o presidente do CAE, o Sr. JOAO SILVA LIMA afirmou que a

qualidade da merenda melhorou bastante na atual gestão,  informando aos presentes que o

Conselho de Alimentação Escolar não se esquivará de continuar acompanhando a qualidade

da merenda do município. Informou, por fim, que na visita às escolas realizadas juntamente

com o MPF, pôde mais uma vez constatar a excelente qualidade da merenda oferecida aos

alunos pelo município. 

Após  a  fala  dos  integrantes  da  mesa,  o  Procurador  da  República  ANDRÉ

VIANA retomou  a  fala,  realizando  uma  curta  exposição  sobre  o  Programa  MPEDUC,

destacando  que  a  intenção  do  programa  é  propiciar  a  melhoria  da  educação  básica  no

município de Tanhaçu atuando de forma conjunta com a Prefeitura Municipal, os Conselhos,

o MP Estadual e demais órgãos e entidades interessados na boa gestão educacional. Salientou

ainda que o MPEDUC é um programa nacional e que já foi aplicado em diversos outros

estados e municípios com resultados positivos. O Procurador ressaltou que no MPEDUC o

MPF é parceiro do município na construção de uma educação de qualidade. O Procurador da

República também parabenizou a participação dos Conselhos municipais no acompanhamento

e apoio da gestão educacional no município de Tanhaçu.

Ato  contínuo,  o  Procurador  da  República  ANDRÉ  VIANA apresentou  aos

presentes o sítio eletrônico do MPEDUC, informando a todos que é possível acompanhar pela

internet  a  situação de cada uma das  etapas do projeto,  além de propor  soluções  e  sanear

dúvidas.  O  Procurador  informou  sobre  todas  as  atividades  já  executadas  no  âmbito  do

programa  MPEDUC  até  a  data  da  audiência  pública,  destacando  a  expedição  de  uma

recomendação à Secretaria de Educação para melhoria do transporte escolar oferecido pelo

município de Tanhaçu e as visitas realizadas às escolas no dia 14/05/2019, sobre as quais

apresentou  um  vídeo  contendo  imagens  e  gravações  das  visitas  realizadas  às  unidades

escolares da zona rural de Tanhaçu. 

Após a exibição do vídeo sobre a visita às escolas, o Procurador da República

ANDRE  VIANA  expôs  o  “Radar  de  Projetos”,  uma  atividade  desenvolvida  no  bojo  do

 



programa  MPEDUC e  que  busca  selecionar  e  desenvolver  boas  iniciativas  pensadas  por

alunos,  professores  e  pais  de  alunos,  a  fim  de  aperfeiçoar  a  educação  básica  de  toda  a

comunidade.

Após  a  fala  do  Procurador  ANDRE  VIANA,  franqueou-se  a  palavra  aos

presentes a fim de iniciar o debate.

Iniciando o debate, a Sra. GILDETE R. COSTA, assistente social, descreveu o

trabalho desenvolvido pelo CREAS, que visitou todas as escolas públicas e particulares de

Tanhaçu  oferecendo  palestras  sobre  abuso  sexual  e  outros  temas,  bem como  ouvindo  os

alunos  e  pais  dos  alunos  sobre  os  mais  variados  assuntos.  A Sra.  Gilzete  parabenizou  o

trabalho prestado pela secretaria municipal e pela polícia militar na prevenção e no combate

ao  abuso  sexual  de  crianças  e  adolescentes.  Salientou,  por  fim,  que  a  formalização  das

denúncias são essenciais para o combate ao abuso sexual.

Na sequência,  a  sra.  MARIA VERANILDA COSTA FERREIRA assumiu a

palavra  se  colocando como representante das  crianças  com necessidades  especiais.  A sra.

Veranilda  aproveitou  a  ocasião  para  questionar  às  autoridades  presentes  se  o  Programa

MPEDUC observará a situação das crianças especiais que necessitam de atenção diferenciada

dos  professores.  Segundo  a  sra.  Veranilda,  os  professores  devem passar  por  treinamento

específico para cuidar de crianças com necessidades especiais, o que ainda não se verifica no

município,  sendo  esta  carência  objeto  de  várias  queixas  que  a  declarante  já  fez  junto  à

Secretaria  de  Educação  do município.  Salientou  ainda  que  não  encontra  apoio  de  vários

professores, os quais estariam desprezando as necessidades especiais destas crianças.

Em resposta, o procurador ANDRE VIANA parabenizou a sra. Veranilda pela

militância em favor das crianças especiais, convidando-a a participar ativamente do projeto

MPEDUC, uma vez que a inclusão destas crianças é um dos pontos centrais do programa.

Informou que nas visitas as escolas um dos pontos de atenção foi a questão da acessibilidade e

das condições educacionais das crianças com necessidades especiais, avaliando fatores como

o material didático diferenciado, estrutura física adaptada, existência ou não de professores

capacitadas, dentre outros requisitos.

Na  sequência,  a  vereadora  IOMARA  SANTOS  ARAUJO  ressaltou  a

necessidade  de  que  o  ensino  integral  seja  expandido  de  acordo  com  as  metas  do  PNE,

 



reformando a escola  municipal  que  já  oferece essa  modalidade  de  ensino ou construindo

outros estabelecimentos para essa finalidade. Salientou ainda a necessidade de melhoria da

nota do IDEB do município a fim de atingir a meta estipulada para o município. 

Em  seguida,  foi  dada  a  palavra  ao  Sr.  LUCIANO  CESAR  DUARTE

OLIVEIRA, diretor do colégio estadual ACM, que iniciou sua fala ressaltando a importância

da presente audiência pública como forma de participação direta da comunidade na gestão da

educação. Afirmou ainda que é professor há 12 anos, sendo que em sua opinião o período

atual é o melhor momento da educação do município de Tanhaçu, parabenizando a gestão do

prefeito Jorge e destacando também a atuação do sindicato de professores. Como sugestão,

indicou a necessidade de melhoria no processo de formação dos professores municipais, bem

como a melhoria da educação oferecida no ensino fundamental, pois a má formação de alunos

nos  anos  iniciais  prejudica  sua  evolução  como  estudante  nos  anos  posteriores.  Salientou

também que o acompanhamento realizado pelo MPEDUC deveria durar mais de uma gestão,

pois os resultados só viriam no longo prazo. 

Na  sequência,  a  sra.  MARIA APARECIDA SILVA E  SOUSA,  diretora  do

Centro Municipal de Educação Anísio Teixeira, afirmou que é professora da rede estadual,

mas foi convidada pelo prefeito para atuar na gestão da Escola Anísio Teixeira, aceitando o

convite pois queria contribuir também na esfera municipal e se sentia capacitada para isso.

Afirmou que o fato de ter  sido indicada para a direção de uma escola se baseou em seu

currículo como educadora, e não por mera preferência política. Informou ainda que na sua

escola existem profissionais como psicólogos e assistentes educacionais que são capacitados

para cuidar  de crianças  especiais.  Na sua visão,  uma escola  deve ser  bem equipada com

estrutura e equipamentos voltados para a educação e que a Escola Anísio Teixeira, na qual é

diretora, atualmente se encontra nesse patamar.

Ato  contínuo,  a  Secretária  Municipal  de  Educação  MARIA  ROSÁRIA

AGUIAR DOS SANTOS afirmou que o município sempre acolhe as críticas construtivas com

o intuito  de aperfeiçoar  o  projeto  educacional.  Sobre a  educação de  crianças  especiais,  a

secretária salientou que o município possui psicóloga e psicopedagoga que atuam na inclusão

e acompanhamento dos alunos especiais. Salientou que entende a dificuldade dos professores

na abordagem dos alunos especiais, mas indicou que o município está oferecendo oficinas

voltadas especificamente para a formação de professores hábeis para o acompanhamento de

 



alunos especiais, com 20 bolsas disponibilizadas a professores interessados. Sobre a nota do

IDEB, a secretária afirmou que as melhorias realizadas pela atual gestão serão possivelmente

refletidas  no próximo exame,  quando projeta  que  a  nota do município será elevada,  pois

acredita  que  o  processo  educacional  necessita  de  tempo  de  maturação  até  a  obtenção  de

resultados favoráveis.

Após,  a  Sra.  DANIELA  DIAS,  professora  da  Escola  de  Laços,  prestou

informações sobre o projeto “parceiros da educação”, desenvolvido pela própria professora na

escola de Laços, visando oferecer apoio extra para alunos com dificuldade de alfabetização.

Segundo  a  professora,  após  identificar  a  existência  de  vários  alunos  com dificuldade  de

alfabetização, ela propôs à direção a formação de uma turma extra, composta por 10 alunos

com dificuldade de aprendizado, com o objetivo de oferecer aulas especiais para estes alunos.

As famílias dos alunos também foram convocadas para conhecer o projeto, que ocorre três

vezes na semana, às terças, quartas e quintas. O projeto conta ainda com a participação de

outras  professoras  e  os  resultados  já  começam  a  aparecer,  com  alguns  alunos  se

desenvolvendo rapidamente tanto na fala como na escrita. A professora relatou que o projeto

está transformando a vida dos alunos e de suas famílias, sendo uma iniciativa que caso seja

expandida poderá apresentar resultados ainda mais robustos. Por fim, agradeceu a todos que

colaboraram com o projeto, especialmente à diretora da Escola de Laços, os professores e aos

alunos e seus pais, os quais abraçaram o projeto e foram essenciais para que os resultados

fossem positivos.

Em seguida,  a  sra.  APARECIDA DE JESUS ARAUJO,  diretora  do  Centro

Educacional de Laços/Clemente Mariani, relatou os bons resultados obtidos com o projeto

“Parceiros da Educação”, agradecendo a todos os envolvidos no projeto. A diretora salientou

que a função da educação é justamente apoiar iniciativas como a desenvolvida pela professora

Daniela Dias.

Em seguida,  o  professor  CARLOS ALBERTO GOMES PINTO,  diretor  da

Escola  Riacho  Dantas,  afirmou  que  desde  que  trabalha  na  educação  nunca  verificou  um

momento tão positivo na educação de Tanhaçu. Segundo o diretor, foram realizadas melhorias

na  infraestrutura  e  na  organização  das  escolas,  melhorando  substancialmente  os  serviços

oferecidos  à  população.  Ponderou ainda  que  a  atual  gestão  da  secretaria  de  educação  se

comporta  de forma democrática,  ouvindo os  diretores e  sempre se mostrando dispostos a

 



atender às demandas da direção. Informou ainda que a merenda oferecida aos alunos é de

excelente qualidade. Por fim, solicitou ao prefeito que se continue com os investimentos em

alunos e professores, pois o retorno nesse tipo de investimento é garantido e beneficia toda a

comunidade.

Ato contínuo,  a  Sra.  SANDRA RIBEIRO DA SILVA, professora da Escola

Municipal Jânio Quadros, afirmou que é necessário que o município valorize os professores

do ensino  infantil,  notadamente  com incrementos  salariais  que  permitam ao  professor  se

dedicar integralmente às atividades escolares. Segundo a professora, é preciso valorizar os

professores pois esses profissionais acabam expandindo seus serviços em turnos opostos, com

a organização de aulas, correção de provas e outros serviços. Salientou ainda que é necessário

um número maior de psicólogos e psicopedagogos, a fim de que estes profissionais estejam

presentes  em  cada  uma  das  escolas  do  município,  melhorando  o  tempo  de  resposta  às

necessidades dos alunos. Sobre a educação inclusiva, a professora informou que foi convidada

para participar de uma turma especial que debate esse tema na escola Jânio Quadros, citando,

por fim, os desafios para a inclusão dos alunos especiais no município de Tanhaçu.

Na sequência, a sra. MARIA ARLINDA LIMA FIGUEIREDO, Coordenadora

Pedagógica-Geral, informou que criará comissões com professores de cada escola, a fim de

debater  e  aplicar  as  melhorias  necessárias  levantadas  pelo  MPEDUC.  A  coordenadora

informou ainda sobre o desafio relativo à evasão escolar causada pela colheita de café em

Minas Gerais, o que leva crianças a se ausentarem das escolas de maio a junho para que seus

pais trabalhem, sendo este talvez o principal entrave para que o município alcance a nota

estipulada do IDEB, uma vez que estes alunos perdem quase um terço do ano letivo afastados

da escola.

Em resposta, o Procurador Dr. ANDRE VIANA informou que será necessário

pensar conjuntamente um projeto visando manter essas crianças na escola durante o período

de  colheita  do  café.  O  Procurador  salientou  as  dificuldades  causadas  pela  necessidade

econômica dos pais, mas informou que constituirá comissão com a finalidade de estudar o

tema  e  propor  soluções  que  enfrentem  o  problema  da  evasão  temporária  dos  alunos.  O

Procurador ressaltou que o analfabetismo também é um problema grave e que também terá

tratamento especial no programa MPEDUC.

 



Em seguida, a sra. PRICILA ROCHA SANTOS, secretária escolar, afirmou que

uma das formas de melhorar a educação no município de Tanhaçu é limitar o número de

alunos  por  sala,  salientando  que  é  muito  difícil  alfabetizar  satisfatoriamente  uma  sala

composta por vinte e cinco alunos, por exemplo. Segundo a professora, a limitação de alunos

por sala permitirá a qualificação dos trabalhos desenvolvidos nas aulas, uma vez que torna

possível o acompanhamento individual de cada aluno.

Dando continuidade, o prefeito JORGE TEIXEIRA DA ROCHA informou que

uma de suas principais preocupações na gestão educacional é tornar possível que os alunos de

Tanhaçu tenham o acompanhamento de profissionais especializados, tais como psicólogos,

assistentes, psicopedagogos e demais auxiliares. Em relação às contas da prefeitura, o prefeito

informou que a prestação de contas do município sempre esteve disponível na internet, sendo

a transparência um dos princípios de sua atuação, e reafirmou que sua gestão está aberta a

sugestões e correções das práticas necessárias para o aperfeiçoamento dos serviços prestados.

Finalizando o evento, o Procurador da República ANDRÉ SAMPAIO VIANA

agradeceu a presença de todos, ressaltando a importância do empenho dos gestores na busca

pela melhoria dos índices da educação e informando que os pontos críticos identificados nas

visitas  às  escolas  serão  objeto  de  recomendação  por  parte  do  Ministério  Público,  cujos

resultados serão apurados na próxima audiência pública.

Ao final, o Procurador da República ANDRÉ SAMPAIO VIANA informou aos

presentes  que  logo  após  a  audiência  o  Ministério  Público  Federal,  juntamente  com

representantes da Prefeitura, do Sindicato e dos Conselhos municipais, realizaria uma visita

ao Centro Municipal de Educação Anísio Teixeira, localizado nas proximidades do Ginásio de

Esportes, convidando todos os interessados a acompanharem a visitação à referida escola para

que  conheçam  o  roteiro,  a  metodologia  e  os  critérios  adotados  pelo  MPF  na  vistoria  e

avaliação das unidades escolares.

Após o encerramento do evento, a Sra. CLARICE OLIVEIRA PEREIRA, mãe

de aluno, se dirigiu à mesa de trabalhos e solicitou que sua fala fosse inserida na ata, pois a

referida senhora justificou que não se inscreveu na lista de falantes por timidez, o que foi

deferido pelo Procurador  da República ANDRE VIANA. Na oportunidade,  a  Sra.  Clarice

afirmou que o município não possui nenhum projeto ou programa de acompanhamento de

 



alunos usuários de drogas, tanto em relação aos estudantes matriculados que são usuários,

como para aqueles que já desistiram da escola por conta das drogas. Afirmou que a fim de que

tal  problema seja  resolvido é  necessário  que o município  dê atenção específica  para este

problema,  desenvolvendo  programas  e  turmas  especiais,  pois  o  consumo  de  drogas  em

Tanhaçu tem crescido a cada ano.

E, nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, digitada por

mim,  Guilherme Del  Sousa,  mat.  21.727,  sendo dispensada  a  assinatura  por  se  tratar  de

procedimento  eletrônico.  Foi  realizada  ainda  a  gravação  do  áudio  da  audiência,  que  se

encontra  registrado  em mídia  nos  arquivos  do  Ministério  Público  Federal  em Vitória  da

Conquista/BA, disponível para consultas e cópias.
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