MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA

Edital de Convocação para Audiência Pública sobre a Educação
Estadual Indígena em Roraima

Procedimento Administrativo: 1.32.000.000654/2018-10
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República
signatária, no uso de suas atribuições legais e institucionais e nos termos do art. 129, II, c/c
art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, no art. 5°, I, da Lei Complementar n° 75/93 e
na Resolução n° 82/2012 do Conselho Nacional do Ministerio Público, para instruir os
diversos procedimentos extrajudiciais em curso e dar garantir a participação popular nos
assuntos relacionados às demandas educacionais indígenas, torna público que será realizada
Audiência Pública, no dia 28/03/2019, das 13h30min às 18h, no auditório do Corpo de
Bombeiros Militar de Roraima – CBMRR, localizado à Av. Venezuela, 1271 - Pricumã,
Boa Vista – RR.
Referida Audiência Pública tem o objetivo de: a) recolher informações e
demandas relativas ao serviço de educação prestados aos povos indígenas do Estado de
Roraima; b) elencar as dificuldades enfrentadas nos principais eixos de atuação que envolvem
a educação estadual indígena; c) definir estratégias voltadas ao enfrentamento da má
prestação ou insuficiência do serviço; d) debater formas de melhor efetivação do direito à
educação, prestado pelo Estado de Roraima, aos povos indígenas locais.
Para tanto, o ato seguirá a seguinte programação:
a) Às 13h30min, a Procuradora da República subscrita, na
condição de coordenadora da mesa, fará a abertura do evento,
expondo os objetivos da audiência e as principais demandas que
instruem os autos extrajudiciais em curso no 7º Ofício da PR-RR;
b) Em seguida, será convocada a mesa, que será composta de
representantes da Secretaria de Educação e lideranças indígenas.
Assim, os trabalhos serão iniciados, seguindo-se os seguintes eixos
temáticos: (i) infraestrutura das escolas estaduais indígenas; (ii)
transporte e merenda escolar indígena; e (iii) concurso público
específico para professor indígena;
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7º OFÍCIO

d) O tempo de fala dos participantes será limitado pela
Coordenação do Evento de acordo com a quantidade de interessados
em se manifestar, atendendo ao horário de término;
e) O público alvo da audiência pública são os povos indígenas
do Estado de Roraima, organizações indígenas e demais entidades e
órgãos que atuam na defesa dos direitos de tais povos e na educação
estadual. Também serão convidados a comparecer à audiência pública
as seguintes autoridades e instituições:
- Governo do Estado e Secretaria Estadual de Educação;
- Prefeituras Municipais e Secretarias Municipais de Educação;
- Organizações e lideranças indígenas;
- Defensoria Pública do Estado de Roraima;
- Defensoria Pública da União;
- Ministério Público do Estado de Roraima;
- Fundação Nacional do Índio.
f) As conclusões e/ou posicionamentos de cada um dos órgãos e
autoridades convidadas serão registrados em ata, para subsidiar a
futura adoção de providências, visando a garantir o direito à adequada
educação indígena.
Publique-se o presente Edital de Convocação no sítio eletrônico do Ministério
Público Federal em Roraima, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data da
audiência, sem prejuízo de sua afixação em local visível na recepção do prédio sede da
Procuradoria da República em Roraima, com a mesma antecedência, na forma do artigo 3° da
Resolução n° 82/2012 do Conselho Nacional do Ministério Público.

(assinatura eletrônica)
Manoela Lopes Lamenha Lins Cavancante
Procuradora da República
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c) Para cada tema proposto será franqueada a participação dos
interessados inscritos e a manifestação dos representantes de órgãos e
entidades públicas;

