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Avisos de 27/06/2017
nO299/2017 - PGJ

o Procurador-Geral de Justi<;a, no uso de suas atribui<;6es, tendo em vista 0 disposto no art. 19,
XII, "p" da LC nO 734, de 26 de novembro de 1993, nos arts. 30, 61 e 62, todos do Ato nO
484/06-CPJ, de 05 de outubro de 2006 e no art. 30 da Resolu<;ao CNMP nO82/2012, a pedido do
CAO Civel e de Tutela Coletiva - Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos e
Socia is, COMUNICA aos Senhores Membros do Ministerio Publico, Servidores e demais
interessados, que 0 Grupo de Atuac;:aoEspecial de Educac;:ao- GEDUC - Capital realizara
AUDIENCIA PUBLICA, sobre 0 Direito it Educac;:ao, com 0 objetivo de obter subsldios,
sugest6es, crfticas e/ou propostas da sociedade como parte do processo para a elabora<;ao do
Programa de Atua<;ao do Grupo de Atua<;ao Especial de Educa<;ao - GEDUC - Capital. A Audiencia
sera realizada nos dias 21 e 24/07/17 , no Auditorio Queiroz Filho, localizado no Ediflcio-
Sede do Ministerio Publico de Sao Paulo, situado na Rua Riachuelo, 115, Centro, Sao Paulo, nos
termos do Edital abaixo:

EDITAL DA AUDIENCIA PUBLICA
Edital da Audiencia Publica nO01/2017

o Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo, por intermedio dos Promotores que subscrevem 0
presente, com base nos arts. 127 e 129 c/c art. 37, caput, da Constitui<;ao Federal de 1988, no
artigo 27, paragrafo unico, IV, da Lei nO 8625/93, artigos 46, 47 e 97 a 100 da Lei
Complementar nO 734/93, bem como na Resolu<;ao 82, de 29 de fevereiro de 2012, do Conselho
Nacional do Ministerio Publico, resolvem realizar AUDIENCIA PUBLICA em 02 dias sobre 0
Direito it Educac;:ao,nos termos seguintes:

TiTULO I
DISPOSIC;OES PRELIMINARES
Artigo 10 0 GEDUC tem procurado pautar 0 exerdcio de suas atribui<;6es pelo dialogo com a
sociedade e em articula<;ao com as comunidades escolares, profissionais da educa<;ao, e demais
responsaveis pelas pollticas publicas educacionais, valorizando a constru<;ao democratica de
prioridades de atua<;ao e tambem de posslveis solu<;6es para os principais problemas
relacionados ao Direito a Educa<;ao.

Artigo 2° A Audiencia Publica realizar-se-a com a finalidade de obter subsldios, sugest6es,
crfticas e/ou propostas da sociedade, como parte do processo para a elabora<;ao do Programa de
Atua<;ao do Grupo de Atua<;ao Especial de Educa<;ao - GEDUC - Capital, com enfase nos
seguintes temas:

1. Ensino Medio;
2. Polltica Educacional e adolescente em conflito com a lei;
3. Gestao Democratica;
4. Financiamento da Educa<;ao;
5. Qualidade da Educa<;ao;
6. Educa<;ao Infantil;
7. Educa<;ao Especial

Artigo 3° - Cabera aos Membros do Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo integrantes do
GEDUC - Capital, a presidencia dos trabalhos.

Panigrafo unico. Sao prerrogativas dos Presidentes da Sessao:

I - designar um ou mais secretarios que os assistam;
II - efetuar a apresenta<;ao dos objetivos e regras de funcionamento da audiencia, ordenando 0
curso dos debates;
III - decidir sobre a pertinencia das interven<;6es orais, inclusive sobre excepcional e motivada
altera<;ao da ordem dos inscritos para manifesta<;ao oral;
IV - decidir sobre a pertinencia das quest6es formuladas;
V - dispor sobre a interrup<;ao, suspensao, prorroga<;ao ou posterga<;ao da sessao, bem como
sua reabertura ou continua<;ao, quando 0 repute conveniente, de oflcio ou a pedido de algum
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participante;
VI - recorrer ao emprego da for~a publica quando as circunstancias 0 requeiram;
VII - alongar 0 tempo das elocu~6es, quando considere necessario ou util;
VIII - decidir sobre a transmissao radiofonica ou televisiva da audiencia.

TITULO II

DA REALlZA<;AODA AUDIENCIA

CAPITULO I
DA INSCRI<;AO PARAMANIFESTA<;AOORAL

Artigo 40 - Poderao participar, intervindo oralmente, quaisquer pessoas ffsicas e quaisquer
entidades ou pessoas jurfdicas, publicas ou privadas, que possuam interesse geral nos temas
objeto da audiencia, respeitadas a ordem de inscri~ao, a categoria ou a natureza da interven~ao,
conforme disciplinado no presente Edital.
Paragrafo Unico - As pessoas fisicas terao tres minutos e os representantes de entidades cinco
minutos para fazer uso da palavra.

Artigo 50 - A inscri~ao sera realizada mediante preenchimento de dados pessoais (nome
completo, numero do documento de identifica~ao, categoria para inscri~ao, telefone e e-mail
para contato), em formulario eletronico que se encontra na pagina
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/GEDUCateodia17dejulhode2017.No
ate de inscri~ao, devera 0 interessado indicar, ainda, em qual dos dois dias pretende se
manifestar. Caso seja representante de entidade, necessario identificar qual institui~ao
representa.

§ 10 Categorias para inscric;ao(para 0 dia 21/07/2017)
1. Estudantes;
2. Representantes de entidades formalmente constituidas do Movimento Estudantil;
3. Pais e responsaveis legais de Estudantes;
4. Trabalhadores da Educa~ao e dos Servi~os de Execu~ao de Medida Socioeducativa;
5. Movimentos Sociais ejou organiza~6es nao governamentais.

§ 20 Categorias para inscric;ao(para 0 dia 24/07/2017)
1. Estudantes;
2. Representantes de entidades formalmente constituidas do Movimento Estudantil;
3. Pais e responsaveis legais de Estudantes;
4. Trabalhadores da Educa~ao;
5. Movimentos Sociais ejou Organiza~6es nao governamentais.

§ 30 A ordem das interven~6es orais se dara pelo criterio cronologico de previa inscn~ao,
ressalvadas as prerrogativas do Presidente da Sessao (artigo 30, paragrafo unico, inciso III) e a
disponibilidade de tempo para todas as manifesta~6es, diante do horario previsto para 0 termino
da sessao.

§ 40 Os interessados manifestar-se-ao por apenas uma vez durante a audiencia, abrindo-se a
possibilidade de nova manifesta~ao se houver tempo disponivel, considerando-se os horarios de
infcio e termino do evento.

§ 50 Podera haver limita~ao de manifesta~6es no caso de numero excessivo de inscri~6es.

§6° Sem prejuizo da inscri~ao previa, a inscri~ao podera ser realizada nos dias da Audiencia
Publica, ate as 10: 30 horas, mediante preenchimento de ficha disponibilizada no local para tal
fim. As inscri~6es assim realizadas valerao para manifesta~ao no proprio dia, sendo certo que a
ordem das interven~6es orais se dara pelo criterio cronologico, ressalvadas as prerrogativas do
Presidente da Sessao (artigo 30, paragrafo unico, inciso III) e a disponibilidade de tempo para
todas as manifesta~6es, diante do horario previsto para 0 termino das sess6es (artigo 60).

§ 70 Sera facultada apenas uma inscri~ao por entidade para manifesta~ao.
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CAPiTULO II

DO LOCAL, DATA DA AUDIENCIA E DO PROCEDIMENTO

Artigo 6° - A Audiencia Publica sera realizada nos dias 21 e 24 de julho de 2017, das
08h30min as 18hOOmin, no Auditorio Queiroz Filho, situado na sede do Ministerio Publico
do Estado de Sao Paulo, na Rua Riachuelo, nO 115, Centro, Sao Paulo - SP.

Artigo 7° - Garantir-se-a livre acesso a qualquer pessoa, bem como meios de comunicac;ao,
respeitados os limites impostos pelas instalac;oes ffsicas do local de realizac;ao.

Artigo 8° - A Audiencia Publica sera realizada na forma de (a) exposic;ao de especialistas
convidados e (b) exposic;ao de representantes de ergaos publicos convidados, (c) manifestac;oes
orais de interessados inscritos, observado 0 que estabelece 0 presente edital, sendo facultada a
apresentac;ao de documentos escritos.

Paragrafo unico. E facultado ao Membro do Ministerio Publico que presidira a audiencia publica
convidar especialistas, pesquisadores e tecnicos, observada a pertinencia tematica, para
comparecerem a audiencia na qualidade de expositores e participantes.

Artigo go - Serao permitidas filmagens, gravac;oes ou outras formas de registro, sendo certo
que os presentes no local do evento autorizam 0 Ministerio Publico a divulgar, utilizar e dispor,
na fntegra ou em partes, para fins institucionais, educativos, informativos, tecnicos e culturais,
do nome, da imagem e do som de voz, sem que isso implique quaisquer onus.

Artigo 10 -A audiencia sera presidida pelo representante do Ministerio Publico do Estado de Sao
Paulo que, apes apresentac;ao inicial do GEDUC, de suas atribuic;oes, dos objetivos da sessao e
da exposic;ao dos especialistas convidados, dara a palavra aos interessados presentes e
regularmente inscritos para manifestac;ao.

Artigo 11 - Apes a audiencia sera lavrada ata circunstanciada, no prazo de 30 dias a contar da
sua realizac;ao, sem prejufzo de eventual gravac;ao audiovisual, que integrara 0 acervo de
documentos do Plano de Atuac;ao do GEDUC.

Paragrafo unico - Serao anexados a ata os documentos que forem entregues ao presidente
dos trabalhos durante a audiencia.

Artigo 12- Conclufdas as exposic;oes e as intervenc;oes, 0 Presidente dara por conclufda a
Audiencia Publica, podendo fazer a leitura resumida dos pontes principais da sessao.

Paragrafo unico. A ata sera subscrita pelos Presidentes de cada Sessao.

CAPiTULO III

DA PUBLICIDADE

Artigo 13 - A este edital sera conferida publicidade, com a publicac;ao no Diario Oficial do
Estado de Sao Paulo, em sftio eletronico e afixac;ao na sede da unidade do Ministerio Publico.

CAPiTULO IV

DAS DISPOSIC;OES FINAlS

Artigo 14 - As deliberac;oes, opinioes, sugestoes, crfticas ejou informac;oes emitidas no evento,
ou em decorrencia deste, terao carater consultivo e nao-vinculante, destinando~se a subsidiar a
atuac;ao do Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo.

Sao Paulo, 26 de junho de 2017.
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JOAO PAULO FAUSTINONI E SILVA
10 Promotor de Justic;a
Grupo de Atuac;ao Especial de Educac;ao - GEDUC

DANIEL SERRA AZUL GUIMARAES
20 Promotor de Justic;a
Grupo de Atuac;ao Especial de Educac;ao - GEDUC

10 dia - PROGRAMAf;AO (21/07/2017)

TEMATICAS: Ensino Medio; Politica Educacional e adolescente em conflito com a lei; Gestao
Democratica.

PERioDO DA MANHA
08:30 - 09:00 - Credenciamento
09:00 - Abertura da Audiencia Publica pelos representantes do Ministerio Publico do Estado de
Sao Paulo
Fala de Especialista convidado
Representantes de 6rgaos publicos e entidades convidadas
Falas por categoria de inscric;ao

12:30 - 14:00 - Almoc;o

PERioDO DA TARDE
Representantes de 6rgaos publicos e entidades convidadas
Falas por categoria de inscric;ao
Falas livres

20 dia PROGRAMAf;AO (24/07/2017)
TEMATICAS: Financiamento da Educac;ao; Qualidade da Educac;ao; Educac;ao Infantil; Educac;ao
Especial.

PERioDO DA MANHA
08:30 - 09:00 - Credenciamento
09:00 - Abertura da Audiencia Publica pelos representantes do Ministerio Publico do Estado de
Sao Paulo
Fala especialistas convidados
Representantes de 6rgaos publicos e entidades convidadas
Falas por categoria de inscric;ao

12:30 - 14:00 - Almoc;o

PERioDO DA TARDE
Representantes de 6rgaos publicos e entidades convidadas
Falas por categoria de inscric;ao
Falas livres

ROBERTO DE CAMPOS ANDRADE
Promotor de Justic;a Coordenador
CAO de Direitos Humanos e Socia is
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