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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA – ITABAIANA (DRE 03)
MUNICÍPIOS: SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE; RIBEIRÓPOLIS/SE; MALHADOR/SE; AREIA BRANCA/SE;

CARIRIA/SE; FREI PAULO/SE; PINHÃO/SE E PEDRA MOLE/SE

“debates e compromissos”

O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Sergipe, pelo
Procurador da República Ramiro Rockenbach da Silva Matos Teixeira de Almeida e pelo Promotor de
Justiça Alexandre Sampaio Santana, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, no âmbito
do Inquérito Civil nº 1.35.000.000053/2018-97, instaurado com a finalidade de garantir o cumprimento
dos objetivos do Projeto  “Ministério Público pela Educação” (MPEduc) em todos os municípios
sergipanos, consolidam, na presente  ata específica,  os principais registros da Audiência Pública
realizada no dia  16/10/2018, das 8 às 12 horas,  no Colégio Estadual Murilo Braga, Rua Quintino
Bocaiuva, nº 659, Centro, Itabaiana/SE.

O objetivo principal da audiência pública foi o de fazer com que os gestores municipais e
o gestor estadual prestassem contas sobre o que fizeram, estão fazendo e ainda pretendem fazer como
cumprimento do pacto pela educação sergipana (firmado com os Ministérios Públicos), bem como ouvir
a comunidade escolar e a população em geral a respeito da situação da educação pública. A pactuação,
firmada no final de 2015 e início de 2016, teve a adesão de todos municípios e do Estado de Sergipe.
Eles se comprometeram a adotar medidas efetivas para assegurar educação de qualidade aos
alunos e alunas da rede pública, abordando os oito aspectos do Projeto MPEduc: estrutura física,
pedagógico,  inclusão,  alimentação  escolar,  transporte  escolar,  programas  do  governo  federal  e
funcionamento dos dois principais conselhos sociais que atuam na análise de prestação de contas de
verbas direcionadas para a educação.

A audiência pública transcorreu da seguinte forma:

I - Abertura Oficial, na data, horário e local referidos, sob a coordenação do Ministério
Público Federal e do Ministério Público do Estado de Sergipe;

II - Manifestação das secretarias municipais e também da secretaria estadual de educação
para prestar contas do que realizaram para cumprir o “pacto pela educação sergipana” firmado com
ambos os Ministérios Públicos (MPF e MP/SE);

III -  Manifestação da comunidade escolar  (alunos/alunas,  pais/mães ou responsáveis,
professores/professoras) e demais cidadãos e cidadãs; o tempo de cada fala foi obtido, na ocasião, após a
verificação do número de inscrições e deliberação conjunta entre os presentes;

IV -  Encerramento dos trabalhos com a avaliação geral  das contribuições obtidas na
audiência pública e encaminhamentos finais.

V - A presença na audiência pública foi garantida mediante comparecimento e por
ordem de chegada, de acordo com a capacidade física do local;

VI -  A audiência  pública foi  gravada em áudio (contendo as falas presentes) e  está à
disposição dos interessados que podem solicitá-la diretamente ao MPF ou ao MP/SE.
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COMPROMISSOS ASSUMIDOS EM AUDIÊNCIA PÚBLICA

Uma vez efetuada a prestação de contas, pelo gestor estadual e pelos gestores municipais,
a respeito do  que fizeram, estão fazendo e ainda pretendem fazer como cumprimento do pacto pela
educação sergipana (firmado com os Ministérios Públicos), bem como diante dos relatos apresentados
pelos presentes (ou em outras oportunidades ao MPF e MP/SE), os entes públicos assumem, em caráter
complementar e definitivo, os seguintes compromissos adicionais e específicos:

Estado de Sergipe – Secretaria de Estado da Educação
O  Estado  de  Sergipe  apresentou  relato  (documento  anexo),  na  audiência  pública,  sobre  suas  realizações
englobando  os  oito  aspectos  do  MPEduc  (Ministério  Público  pela  Educação)  e  de  modo  a  assegurar  o
cumprimento  do  Pacto  pela  Educação  Sergipana  (firmado  com  os  Ministérios  Públicos).  As  informações
prestadas  serão  verificadas  e  monitoradas  pelo  Ministério  Público  local.  Cabe  destacar,  quanto  ao  relatado:
apresentados os  dados relativos às escolas da rede estadual  de toda a região objeto desta audiência  pública,
totalizando 23 escolas estaduais (detalhamento em anexo);  a)  estrutura física: quadro apresentado, escola por
escola, contendo explicativo quanto a reformas realizadas e obras de pequena monta, bem como quanto às atuais
carências existentes; informações, também, quanto à existência de laboratórios de informática, salas de AEE,
bibliotecas e quadras poliesportivas;  b) alimentação escolar: cardápio elaborado por nutricionista e fornecido
regularmente aos  alunos da rede estadual  (quadro apresentando o número de refeições  fornecidas  em cada
unidade escolar, variando de 01 a 04 refeições nas escolas de tempo integral); as empresas contratadas fornecem
e transportam a alimentação escolar,  sob coordenação do departamento específico na  SEED; recentemente
foram capacitadas  as  merendeiras  que atuam na rede escolar  da  DRE6;  c) transporte  escolar:  funcionando
regularmente para todos os alunos da rede escolar, via convênio ou contrato (quadro demonstrativo anexo);  d)
aspectos  pedagógicos:  professores  concursados com nível  superior  ou contratados;  formação continuada de
professores para subsidiar e aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem (programas e ações listadas em anexo);
resultados  do  IDEB 2017  (quadro  anexo),  revelando  alguns  avanços,  mas  também a  existência  de  escolas
estaduais com problemas que requerem bastante atenção; listado o quantitativo de professores necessários por
disciplina (anexo);
- Relato apresentado por Daniela Silva Santana (Diretora Regional da Diretoria Regional de Educação
03 – Secretaria Estadual de Educação de Sergipe - SEED-SE).

COMPROMISSO DA GESTÃO PÚBLICA
O ente estadual, reafirmando o compromisso assumido no “Pacto pela Educação Sergipana”, igualmente se
compromete  a  adotar  novas  providências  que  se  mostrem  necessárias,  escola  por  escola,  sob  os  oito
aspectos do MPEduc; sendo que, em específico, se compromete a apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte
dias), cronograma de execução de medidas de aprimoramento, escola por escola, e com definição de prazo e
fonte orçamentária para execução; o relatório deverá ser apresentado, em cada escola, em evento com a
presença de alunos, pais e professores.

DANIELA SILVA SANTANA
Diretora da Diretoria Regional de Educação 03 – Secretaria Estadual de Educação
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Município de São Miguel do Aleixo/SE – Secretaria Municipal de Educação

A municipalidade apresentou relato (documento anexo), na audiência pública, sobre suas realizações
englobando os oito aspectos do MPEduc (Ministério Público pela Educação) e de modo a assegurar o
cumprimento  do  Pacto  pela  Educação  Sergipana  (firmado  com  os  Ministérios  Públicos).  As
informações prestadas serão verificadas e monitoradas pelo Ministério Público local.  Cabe destacar,
quanto ao relatado:  a)  estrutura física: são 06 escolas na rede escolar (detalhamento na apresentação
anexo); a grande maioria das salas possuem ventiladores; extintores em todas elas; reformas nas escolas,
realizadas ou em curso (registos fotográficos dos avanços realizados – anexo);  b) pedagógico: são 30
professores concursados e 07 contratados; formação continuada dos professores; média de 18 alunos
por sala de aula; busca ativa de alunos, passando-se de 497 (2016, gestão anterior) para 560 (gestão
atual);  c) inclusão: acessibilidade em algumas escolas; ausência de equipe para atendimento a alunos
especiais;  d) alimentação  escolar:  cardápio  elaborado  por  nutricionista,  com  visitas  periódicas;
refeitórios em 05 escolas; e) transporte escolar: frota atendendo regularmente a todos os alunos da rede
escolar;  f)  programas  do governo federal:  acesso a  programas federais  como PDDE,  PAR, dentre
outros;  g) Conselho de Alimentação Escolar e CACS-FUNDEB: o CACS-FUNDEB está em fase de
renovação e o CAE, embora formado, não tem realizado reuniões tampouco fiscalizações;  obteve-se,
em 2017, o maior IDEB sergipano, nota 5.
Relato Apresentado por Flávia das Graças (Secretária Municipal de Educação).

RELATOS COMPLEMENTARES
- questionamento, por professora de outra municipalidade, de como atuaram com o magistério para o
êxito no IDEB. Os esclarecimentos da Secretária Municipal de Educação: é realizado constante diálogo
com os professores e professoras e há um planejamento anual;
- questionamento de pai de aluna à rede estadual, Escola Estadual Manoel Joaquim de Oliveira Campos,
com laboratório de informática não disponibilizado e sem acessibilidade. A SEED se comprometeu a
adotar medidas para resolver a situação narrada; 
-  questionamentos  diversos  de  professora  à  rede  estadual.  A SEED esclareceu:  a  Escola  Estadual
Manoel Joaquim de Oliveira Campos, de fato, teve um bom IDEB 2017 no ensino médio; a escola
estava há três anos sem coordenação pedagógica e o que dificulta a organização dos professores, mas,
como afirmado, o tema está sendo tratado; o diretor da escola explicou que o laboratório de informática
passou  por  limpezas  necessárias  (“sujeiras  de  animais”  via  forro-telhado)  e  continua  sem
funcionamento, necessitando da presença de técnicos para voltar às atividades;

COMPROMISSO DA GESTÃO PÚBLICA
O  ente  municipal,  reafirmando  o  compromisso  assumido  no  “Pacto  pela  Educação  Sergipana”,
igualmente se compromete a adotar novas providências que se mostrem necessárias, escola por escola,
sob os oito aspectos do MPEduc; sendo que, em específico, se compromete a apresentar, no prazo de
120 (cento e vinte dias), cronograma de execução de medidas de aprimoramento, escola por escola, e
com definição de prazo e fonte orçamentária para execução; o relatório deverá ser apresentado, em cada
escola, em evento com a presença de alunos, pais e professores.

FLÁVIA DAS GRAÇAS
Secretária Municipal de Educação – São Miguel do Aleixo/SE
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Município de Ribeirópolis/SE – Secretaria Municipal de Educação

A municipalidade apresentou relato (documento anexo), na audiência pública, sobre suas realizações
englobando os oito aspectos do MPEduc (Ministério Público pela Educação) e de modo a assegurar o
cumprimento  do  Pacto  pela  Educação  Sergipana  (firmado  com  os  Ministérios  Públicos).  As
informações prestadas serão verificadas e monitoradas pelo Ministério Público local.  Cabe destacar,
quanto ao relatado:  a) estrutura física: são 08 unidades escolares atendendo a 852 alunos; as escolas
municipais  estão  em fase  de  reforma (relatos,  inclusive  com imagens,  em anexo);  forros  de  pvc  e
condicionadores nas salas de aula; as reformas estão começando pelas duas unidades escolares que
atendem ao maior número de alunos; recuperação das vias de acesso às escolas; b) pedagógico: equipe
com 07 coordenadores por modalidade de ensino e Programas Estadual e Federal; encontro pedagógico
(aula inaugural); formação de professores, projetos pedagógicos diversos; o município participa do “selo
UNICEF”;  realização  de  excursões  pedagógicas  com  os  alunos;  c) inclusão:  desenvolve  educação
inclusiva  com profissionais  capacitados  que  atendem aos  alunos  e  suas  famílias;  há  um espaço na
secretaria de educação onde são atendidos em sala própria; d) alimentação escolar: cardápio elaborado
por  nutricionista,  com  vistorias  regulares,  acompanhamento  dos  processos  licitatórios;  teste  e
aceitabilidade;  e) transporte escolar:  atendendo aos alunos de toda rede municipal,  ressaltando-se a
manutenção  dos  alunos  na  zona  rural;  f) Conselho  de  Alimentação  Escolar  e  CACS-FUNDEB:
estruturados  e  funcionando  regularmente,  com  reuniões  e  fiscalizações  periódicas  e  acesso  aos
documentos relacionados à educação; 
- Relato apresentado por Maria Inês dos Santos (Secretária Municipal de Educação).

COMPROMISSO DA GESTÃO PÚBLICA

O  ente  municipal,  reafirmando  o  compromisso  assumido  no  “Pacto  pela  Educação  Sergipana”,
igualmente se compromete a adotar novas providências que se mostrem necessárias, escola por escola,
sob os oito aspectos do MPEduc; sendo que, em específico, se compromete a apresentar, no prazo de
120 (cento e vinte dias), cronograma de execução de medidas de aprimoramento, escola por escola, e
com definição de prazo e fonte orçamentária para execução; o relatório deverá ser apresentado, em cada
escola, em evento com a presença de alunos, pais e professores.

MARIA INÊS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação – Ribeirópolis/SE
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Município de Malhador/SE – Secretaria Municipal de Educação

A municipalidade apresentou relato (documento anexo), na audiência pública, sobre suas realizações
englobando os oito aspectos do MPEduc (Ministério Público pela Educação) e de modo a assegurar o
cumprimento  do  Pacto  pela  Educação  Sergipana  (firmado  com  os  Ministérios  Públicos).  As
informações prestadas serão verificadas e monitoradas pelo Ministério Público local.  Cabe destacar,
quanto ao relatado:  a) estrutura física:  são 05 unidades escolares municipais,  com um total  de 802
alunos  atualmente;  a  municipalidade estava  recuperando escola  municipal  após  a  visita  do Mpeduc
(2015) quando, em 2016, houve um incêndio criminoso (Escola Padre Manuel Guimaraes): hoje a escola
está recuperada (realização de várias medidas – anexo); relatório resumido da situação de cada escola
municipal  (detalhamento dos melhoramentos realizados e das necessidades que ainda persistem) na
apresentação  em  anexo,  incluindo  aquisição  de  mobiliários,  reparos  na  rede  elétrica,  aquisição  de
ventiladores, reformas em banheiros etc;  b) pedagógico: realização de excursões pedagógicas com os
alunos; aquisição de livros para educação infantil; c) inclusão: não há sala de atendimento especializado
(está no Plano Municipal de Educação a previsão e o município já iniciou tratativas; atualmente os
alunos  especiais  em  regra  são  levados  a  outros  municípios);  d)  alimentação  escolar:  fornecida
regularmente aos alunos da rede municipal;  cardápio elaborado por nutricionista,  visitas  periódicas;
proibida a entrada de alimentos nocivos nas unidades escolares; e) transporte escolar: frota atendendo
aos alunos de toda rede municipal,  bem como aos universitários; f) programas do governo federal:
acesso a programas federais como PNAE, PNATE, dentre outros; 
- Relato apresentado por Maria Ivanilde Mendonça Santos (Secretária Municipal de Educação).

COMPROMISSO DA GESTÃO PÚBLICA

O  ente  municipal,  reafirmando  o  compromisso  assumido  no  “Pacto  pela  Educação  Sergipana”,
igualmente se compromete a adotar novas providências que se mostrem necessárias, escola por escola,
sob os oito aspectos do MPEduc; sendo que, em específico, se compromete a apresentar, no prazo de
120 (cento e vinte dias), cronograma de execução de medidas de aprimoramento, escola por escola, e
com definição de prazo e fonte orçamentária para execução; o relatório deverá ser apresentado, em cada
escola, em evento com a presença de alunos, pais e professores.

MARIA IVANILDE MENDONÇA SANTOS
Secretária Municipal de Educação – Malhador/SE
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Município de Areia Branca/SE – Secretaria Municipal de Educação

A municipalidade apresentou relato (documento anexo), na audiência pública, sobre suas realizações
englobando os oito aspectos do MPEduc (Ministério Público pela Educação) e de modo a assegurar o
cumprimento  do  Pacto  pela  Educação  Sergipana  (firmado  com  os  Ministérios  Públicos).  As
informações prestadas serão verificadas e monitoradas pelo Ministério Público local. Cabe destacar,
quanto ao relatado:  a) estrutura física: são 05 unidades escolares municipais, com um total de 802
alunos atualmente; a municipalidade estava recuperando escola municipal após a visita do Mpeduc
(2015) quando, em 2016,  houve um incêndio criminoso (Escola Padre Manuel Guimaraes):  hoje a
escola está recuperada (realização de várias medidas – anexo); relatório resumido da situação de cada
escola municipal (detalhamento dos melhoramentos realizados e das necessidades que ainda persistem)
na apresentação em anexo, incluindo aquisição de mobiliários, reparos na rede elétrica, aquisição de
ventiladores, reformas em banheiros etc; b) pedagógico: realização de excursões pedagógicas com os
alunos; aquisição de livros para educação infantil; c) inclusão: não há sala de atendimento especializado
(está no Plano Municipal de Educação a previsão e o município já iniciou tratativas; atualmente os
alunos  especiais  em  regra  são  levados  a  outros  municípios);  d)  alimentação  escolar:  fornecida
regularmente aos alunos da rede municipal; cardápio elaborado por nutricionista, visitas periódicas;
proibida a entrada de alimentos nocivos nas unidades escolares; e) transporte escolar: frota atendendo
aos alunos de toda rede municipal, bem como aos universitários; f) programas do governo federal:
acesso a programas federais como PNAE, PNATE, dentre outros; 
- Relato apresentado por Josineide Oliveira Alves (Secretária Municipal de Educação).

COMPROMISSO DA GESTÃO PÚBLICA

O  ente  municipal,  reafirmando  o  compromisso  assumido  no  “Pacto  pela  Educação  Sergipana”,
igualmente se compromete a adotar novas providências que se mostrem necessárias, escola por escola,
sob os oito aspectos do MPEduc; sendo que, em específico, se compromete a apresentar, no prazo de
120 (cento e vinte dias), cronograma de execução de medidas de aprimoramento, escola por escola, e
com definição de prazo e fonte orçamentária para execução; o relatório deverá ser apresentado, em
cada escola, em evento com a presença de alunos, pais e professores.

JOSINEIDE OLIVEIRA ALVES
Secretária Municipal de Educação – Areia Branca/SE
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Município de Carira/SE – Secretaria Municipal de Educação

A municipalidade apresentou relato (documento anexo), na audiência pública, sobre suas realizações
englobando os oito aspectos do MPEduc (Ministério Público pela Educação) e de modo a assegurar o
cumprimento  do  Pacto  pela  Educação  Sergipana  (firmado  com  os  Ministérios  Públicos).  As
informações prestadas serão verificadas e monitoradas pelo Ministério Público local.  Cabe destacar,
quanto ao relatado: a) estrutura física: são 20 unidades escolares na rede municipal, sendo 02 na zona
urbana e 18 na zona rural; preocupação com a segurança nas escolas (vigilância 24h e construção ou
reformas de muros); há 02 quadras poliesportivas no município, mas apenas em fase inicial (problemas
nas obras respectivas); escolas em reforma, com colocação de condicionadores de ar; reparos na rede
elétrica,  salas  adequadas  para  educação  infantil,  etc;  quanto  à  Escola  Municipal  João  Machado
Rolemberg Mendonça, visitada pelo MPEduc, registra-se que as reformas iniciaram há cerca de três
meses, com a pretensão de conclusão antes de começarem as aulas do ano letivo 2019; b) pedagógico: a
maioria dos professores pertence ao quadro efeito, mas em virtude das carências há 70 professores
contratados;  é  compromisso  do  Prefeito  Municipal  implementar  a  gestão  democrática  da  rede
municipal;  pagamento  regular  do  piso  salarial  aos  professores;  c) inclusão:  são  três  especialistas
capacitados para o atendimento aos alunos especiais; há uma sala multifuncional na rede escolar;  d)
alimentação escolar:  cardápio elaborado por nutricionista  aos  cerca  de  3,9  mil  alunos,  diariamente,
observando-se a porção mínima de frutas e hortaliças; visitas periódicas; cursos de manipulação para as
merendeiras; e) transporte escolar: frota regular atendendo a toda rede escolar, com veículos próprios e
alugados;  f) programas do governo federal:  acesso a recursos de programas federais como PDDE,
dentre outros; g)  Conselho de Alimentação Escolar e CACS-FUNDEB: estruturados e funcionando
regularmente,  com  reuniões  e  fiscalizações  periódicas  e  acesso  aos  documentos  relacionados  aos
recursos da educação;
- Relato apresentado por Tereza Cristina de Oliveira (Secretária Municipal de Educação).

COMPROMISSO DA GESTÃO PÚBLICA

O  ente  municipal,  reafirmando  o  compromisso  assumido  no  “Pacto  pela  Educação  Sergipana”,
igualmente se compromete a adotar novas providências que se mostrem necessárias, escola por escola,
sob os oito aspectos do MPEduc; sendo que, em específico, se compromete a apresentar, no prazo de
120 (cento e vinte dias), cronograma de execução de medidas de aprimoramento, escola por escola, e
com definição de prazo e fonte orçamentária para execução; o relatório deverá ser apresentado, em
cada escola, em evento com a presença de alunos, pais e professores.

TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Educação – Carira/SE
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Município de Frei Paulo/SE – Secretaria Municipal de Educação

A municipalidade apresentou relato (documento anexo), na audiência pública, sobre suas realizações
englobando os oito aspectos do MPEduc (Ministério Público pela Educação) e de modo a assegurar o
cumprimento  do  Pacto  pela  Educação  Sergipana  (firmado  com  os  Ministérios  Públicos).  As
informações prestadas serão verificadas e monitoradas pelo Ministério Público local.  Cabe destacar,
quanto  ao  relatado:  a)  estrutura  física:  são  11  unidades  escolares  na  rede  municipal;  foi  realizado
levantamento sobre a situação de cada escola (2017); realização dos reparos de caráter urgente e das
obras necessárias  (relatórios anexos);  aquisição de mobiliários;  reformas;  construções;  colocação de
quadros brancos nas salas de aula; as unidades escolares foram divididas em dois agrupamentos, um
para manutenções necessárias  e outro para reformas que serão realizadas até 2020;  b) pedagógico:
educação infantil em tempo integral, com significativo aumento no quantitativo de alunos matriculados;
a cidade tem alto índice de analfabetos (25% da população), inciando-se um mutirão de alfabetização;
há também o desafio das turmas multisseriadas (tema que será tratado em 2019); c) inclusão: reabertura
de  salas  de  atendimento  especializado  que  estavam  fechadas,  passando-se  de  04  para  08  espaços
específicos para essa finalidade;  d) alimentação escolar: cardápio elaborado por nutricionista; visitas
periódicas; teste de aceitabilidade; fornecimento regular a todos os alunos da rede escolar; e) transporte
escolar: frota regular atendendo a toda rede escolar; f) programas do governo federal: acesso a recursos
de programas federais como PAR, PDDE, PNLD, dentre outros; g) Conselho de Alimentação Escolar
e CACS-FUNDEB: estruturados e funcionando regularmente, com reuniões e fiscalizações periódicas e
acesso aos documentos relacionados aos recursos da educação; solicita-se medidas para mais aporte de
recursos para a educação das municipalidades.
- Relato apresentado por Wagner Dantas Souza (Secretário Municipal de Educação).

RELATOS COMPLEMENTARES

- questionamento de professor da rede municipal quanto à Escola Estadual João Fernandes de Brito e a
liberação dos alunos por volta  de 9  ou 9h30min,  talvez por falta  de professores;  outrossim, o pai
parabenizou a rede estadual pela  implementação da escola em tempo integral  e  pelo fornecimento
adequado de alimentação escolar que vem sendo fornecida aos alunos; A SEED reconhece a falta de
professores e registra que vem adotando providências para cobrir as lacunas, mediante contratação por
processos seletivos (salientou-se a grande número de remoções de professores com base em laudos
médicos devidamente submetidos a perícia técnica);

COMPROMISSO DA GESTÃO PÚBLICA

O  ente  municipal,  reafirmando  o  compromisso  assumido  no  “Pacto  pela  Educação  Sergipana”,
igualmente se compromete a adotar novas providências que se mostrem necessárias, escola por escola,
sob os oito aspectos do MPEduc; sendo que, em específico, se compromete a apresentar, no prazo de
120 (cento e vinte dias), cronograma de execução de medidas de aprimoramento, escola por escola, e
com definição de prazo e fonte orçamentária para execução; o relatório deverá ser apresentado, em
cada escola, em evento com a presença de alunos, pais e professores.

WAGNER DANTAS SOUZA
Secretário Municipal de Educação – Frei Paulo/SE
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Município de Pinhão/SE – Secretaria Municipal de Educação

A municipalidade apresentou relato (documento anexo), na audiência pública, sobre suas realizações
englobando os oito aspectos do MPEduc (Ministério Público pela Educação) e de modo a assegurar o
cumprimento  do  Pacto  pela  Educação  Sergipana  (firmado  com  os  Ministérios  Públicos).  As
informações prestadas serão verificadas e monitoradas pelo Ministério Público local.  Cabe destacar,
quanto  ao  relatado:  a)  estrutura  física:  são  11  unidades  escolares  na  rede  municipal;  foi  realizado
levantamento sobre a situação de cada escola (2017); realização dos reparos de caráter urgente e das
obras necessárias  (relatórios anexos);  aquisição de mobiliários;  reformas;  construções;  colocação de
quadros brancos nas salas de aula; as unidades escolares foram divididas em dois agrupamentos, um
para manutenções necessárias  e outro para reformas que serão realizadas até 2020;  b) pedagógico:
educação infantil em tempo integral, com significativo aumento no quantitativo de alunos matriculados;
a cidade tem alto índice de analfabetos (25% da população), inciando-se um mutirão de alfabetização;
há também o desafio das turmas multisseriadas (tema que será tratado em 2019); c) inclusão: reabertura
de  salas  de  atendimento  especializado  que  estavam  fechadas,  passando-se  de  04  para  08  espaços
específicos para essa finalidade;  d) alimentação escolar: cardápio elaborado por nutricionista; visitas
periódicas; teste de aceitabilidade; fornecimento regular a todos os alunos da rede escolar; e) transporte
escolar: frota regular atendendo a toda rede escolar; f) programas do governo federal: acesso a recursos
de programas federais como PAR, PDDE, PNLD, dentre outros; g) Conselho de Alimentação Escolar
e CACS-FUNDEB: estruturados e funcionando regularmente, com reuniões e fiscalizações periódicas e
acesso aos documentos relacionados aos recursos da educação; solicita-se medidas para mais aporte de
recursos para a educação das municipalidades.
- Relato apresentado por Rildo dos Santos Andrade (Secretário Municipal de Educação).

RELATOS COMPLEMENTARES

- questionamento de professor da rede municipal quanto à Escola Estadual João Fernandes de Brito e a
liberação dos alunos por volta  de 9  ou 9h30min,  talvez por falta  de professores;  outrossim, o pai
parabenizou a rede estadual pela  implementação da escola em tempo integral  e  pelo fornecimento
adequado de alimentação escolar que vem sendo fornecida aos alunos; A SEED reconhece a falta de
professores e registra que vem adotando providências para cobrir as lacunas, mediante contratação por
processos seletivos (salientou-se a grande número de remoções de professores com base em laudos
médicos devidamente submetidos a perícia técnica);

COMPROMISSO DA GESTÃO PÚBLICA

O  ente  municipal,  reafirmando  o  compromisso  assumido  no  “Pacto  pela  Educação  Sergipana”,
igualmente se compromete a adotar novas providências que se mostrem necessárias, escola por escola,
sob os oito aspectos do MPEduc; sendo que, em específico, se compromete a apresentar, no prazo de
120 (cento e vinte dias), cronograma de execução de medidas de aprimoramento, escola por escola, e
com definição de prazo e fonte orçamentária para execução; o relatório deverá ser apresentado, em
cada escola, em evento com a presença de alunos, pais e professores.

RILDO DOS SANTOS ANDRADE
Secretário Municipal de Educação – Pinhão/SE
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Município de Pedra Mole/SE – Secretaria Municipal de Educação

A municipalidade apresentou relato (documento anexo), na audiência pública, sobre suas realizações
englobando os oito aspectos do MPEduc (Ministério Público pela Educação) e de modo a assegurar o
cumprimento  do  Pacto  pela  Educação  Sergipana  (firmado  com  os  Ministérios  Públicos).  As
informações prestadas serão verificadas e monitoradas pelo Ministério Público local.  Cabe destacar,
quanto  ao  relatado:  a)  estrutura  física:  são  11  unidades  escolares  na  rede  municipal;  foi  realizado
levantamento sobre a situação de cada escola (2017); realização dos reparos de caráter urgente e das
obras necessárias  (relatórios anexos);  aquisição de mobiliários;  reformas;  construções;  colocação de
quadros brancos nas salas de aula; as unidades escolares foram divididas em dois agrupamentos, um
para manutenções necessárias  e outro para reformas que serão realizadas até 2020;  b) pedagógico:
educação infantil em tempo integral, com significativo aumento no quantitativo de alunos matriculados;
a cidade tem alto índice de analfabetos (25% da população), inciando-se um mutirão de alfabetização;
há também o desafio das turmas multisseriadas (tema que será tratado em 2019); c) inclusão: reabertura
de  salas  de  atendimento  especializado  que  estavam  fechadas,  passando-se  de  04  para  08  espaços
específicos para essa finalidade;  d) alimentação escolar: cardápio elaborado por nutricionista; visitas
periódicas; teste de aceitabilidade; fornecimento regular a todos os alunos da rede escolar; e) transporte
escolar: frota regular atendendo a toda rede escolar; f) programas do governo federal: acesso a recursos
de programas federais como PAR, PDDE, PNLD, dentre outros; g) Conselho de Alimentação Escolar
e CACS-FUNDEB: estruturados e funcionando regularmente, com reuniões e fiscalizações periódicas e
acesso aos documentos relacionados aos recursos da educação; solicita-se medidas para mais aporte de
recursos para a educação das municipalidades.
- Relato apresentado por Rodrigo Silva de Andrade (Secretário Municipal de Educação).

RELATOS COMPLEMENTARES

- questionamento de professor da rede municipal quanto à Escola Estadual João Fernandes de Brito e a
liberação dos alunos por volta  de 9  ou 9h30min,  talvez por falta  de professores;  outrossim, o pai
parabenizou a rede estadual pela  implementação da escola em tempo integral  e  pelo fornecimento
adequado de alimentação escolar que vem sendo fornecida aos alunos; A SEED reconhece a falta de
professores e registra que vem adotando providências para cobrir as lacunas, mediante contratação por
processos seletivos (salientou-se a grande número de remoções de professores com base em laudos
médicos devidamente submetidos a perícia técnica);

COMPROMISSO DA GESTÃO PÚBLICA

O  ente  municipal,  reafirmando  o  compromisso  assumido  no  “Pacto  pela  Educação  Sergipana”,
igualmente se compromete a adotar novas providências que se mostrem necessárias, escola por escola,
sob os oito aspectos do MPEduc; sendo que, em específico, se compromete a apresentar, no prazo de
120 (cento e vinte dias), cronograma de execução de medidas de aprimoramento, escola por escola, e
com definição de prazo e fonte orçamentária para execução; o relatório deverá ser apresentado, em
cada escola, em evento com a presença de alunos, pais e professores.

RODRIGO SILVA DE ANDRADE
Secretário Municipal de Educação – Pedra Mole/SE
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Por  fim,  estando  todos  justos  e  acordados,  finaliza-se  a  presente  audiência  pública,
registrando-se, ainda, que os Ministérios Públicos (federal e estadual) estão de portas abertas e solicitam
que os gestores públicos lhes encaminhem eventuais dificuldades cuja atuação do MPF ou do MP-SE
possam auxiliar com medidas a bem da educação pública sergipana.

Itabaiana-SE, aos 16 dias de outubro de 2018.

ALEXANDRO SAMPAIO SANTANA
Promotor de Justiça

Coordenador do Centro de Apoio Operacional/Educação (MP/SE)

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA
Procurador da República

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão e da Cidadã Substituto (MPF/SE)
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