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Edital de Convocação de Audiência Pública nº 014/2018
Ministério Público pela Educação – MPEduc em Aracaju/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 (periodicidade anual –
janeiro/2018 a dezembro/2018), convocam Audiência Pública a realizar-se no dia
05/11/2018, às 8h, no Auditório do Ministério Público do Estado de Sergipe (MP/SE) –
Av. Conselheiro Carlos Alberto Sampaio, nº 505 - Centro Administrativo Gov. Augusto
Franco, Bairro Capucho, Aracaju/SE.
A audiência pública terá como objeto a prestação de contas, pela capital
sergipana (Município de Aracaju-SE) e pelo Estado de Sergipe, que deverão relatar, de modo
abrangente (e no tempo de fala pactuado), perante o público presente (representantes da
comunidade escolar), o que foi feito em relação ao TERMO DE COMPROMISSO E
PACTUAÇÃO PELA EDUCAÇÃO SERGIPANA firmado, há 02 anos, perante ambos os
Ministérios Públicos. Após, será ouvida a comunidade escolar e os Ministérios Públicos se
posicionarão a respeito, inclusive registrando encaminhamentos finais para melhorias da
educação.
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 agenda da audiência pública será a seguinte:
I – Abertura Oficial às 8 horas, na data e local referidos, sob a coordenação do
Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado de Sergipe.
Os trabalhos observarão a cronologia a seguir:
a. Abertura dos trabalhos: 10 minutos;

1

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE

NI
I
M

ÉRIO PÚ
ST
B
LI
C
O

ESTADO DE SERGIPE
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
JUSTIÇA

b. Manifestação da secretaria municipal e 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): tempo de fala de 30 minutos para cada;
c. Manifestação da comunidade escolar (alunos/alunas, pais/mães ou
responsáveis, professores/professoras) e demais cidadãos e cidadãs: 1 hora e 30 minutos; o
tempo de cada fala será obtido, na ocasião, após a verificação do número de inscrições e
deliberação conjunta entre os presentes, visando divisão equilibrada;
d. Encerramento dos trabalhos com avaliação geral das contribuições obtidas na
audiência pública, entrega de certificados de boas práticas, e encaminhamentos finais: 1 hora.
II – Os períodos acima estabelecidos poderão ser adequados, durante o evento,
de acordo com a dinâmica dos debates envolvidos no decorrer da audiência pública, cujo
horário de término está previsto para as 13 horas.
III – A presença na audiência pública será garantida mediante
comparecimento e por ordem de chegada, de acordo com a capacidade física do local;
IV – O espaço para manifestação dos presentes ocorrerá conforme a
cronologia dos trabalhos estabelecida no presente edital;
V – A audiência pública será gravada em áudio e/ou áudio e vídeo e será
lavrada, em até 30 (trinta) dias após sua realização, ata sucinta dos trabalhos, nos termos da
Resolução 159/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP;
VI – Divulgue-se na forma do artigo 3º., da Resolução nº. 159, de 14 de
fevereiro de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP.
Aracaju-SE, aos 08 dias de outubro de 2018
RAMIRO ROCKEBANCH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA
Procurador da República
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão e da Cidadã – Substituto(MPF/SE)
ALEXANDRO SAMPAIO SANTANA
Promotor de Justiça
Coordenador do Centro de Apoio Operacional/Educação (MP/SE)
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