
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Pará

PORTARIA IC 1067/2017 - PRDC/PR/PA, DE 02 DE AGOSTO DE 2017

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República

ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 129

da  Constituição  Federal,  no  art.  7º,  inciso  I,  da  Lei  Complementar  n.º

75/93,  de  20.5.1993  e  na  Resolução  nº  87,  de  3.8.2006,  do  Conselho

Superior do Ministério Público Federal, e:

a) Considerando sua função institucional de zelar pelo efetivo

respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos

direitos assegurados na Constituição da República, provendo as medidas

necessárias  à sua garantia,  nos  termos do art.  129,  II,  da Constituição

Federal de 1988;

b) Considerando  os  fatos  constantes  no  documento

protocolizado  nesta  PR/PA  sob  o  número  PR-PA-16216/2017, pelo  qual

Professores  do  Programa de  Reeducação  Psicomotora  da  Secretaria  de

Estado de Educação do Pará – SEDUC denunciam, EM SUMA, prejuízos ao

atendimento de cerca de 1.035 alunos com deficiência ou disfunções, em

razão  de  suposta  redução  nas  cargas  horárias  dos  profissionais  que

cumpriam, respectivamente, 40, 30 e 20 horas;

c)  Considerando  a  necessidade  de  apurar  os  fatos

denunciados;

Resolve  instaurar  INQUÉRITO  CIVIL,  tendo  como  objeto  o
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suposto prejuízo aos estudantes com deficiências ou disfunções em razão

da redução de carga horária dos   Professores do Programa de Reeducação

Psicomotora da Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC, pelo

que:

Determino:

1  –  Autue-se  a  portaria  de  instauração  do  Inquérito  Civil

vinculado à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão;

2 – Dê-se conhecimento da instauração deste Inquérito Civil à

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (art. 6º da Resolução n.º 87,

de  2006,  do  CSMPF),  mediante  remessa  de  cópia  desta  portaria,

entretanto, sem a publicação deste ato no Diário Oficial, considerando a

decretação do sigilo das investigações, como autoriza o art. 16,  caput  e

§1°, inciso I, da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF;

3 – Antes, porém, determino que seja agendada reunião com

os pais de menores desligados do referido Programa, a se realizar em 16

de  agosto  de  2017,  às  14:00,  com  fins  de  esclarecer  o  relatado  na

denúncia apresentada.

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA
Procurador da República

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão
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