
MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BANANEIRAS/PB

ATA DA AUDIÊNCIA

Aos 25 dias do mês de agosto de 2021, às 10h30min, na sala de audiência virtual,
realizada  por  meio  do  aplicativo  Google  Meet, em  virtude  da  necessidade  de  manutenção  do
isolamento  social,  em  decorrência  da  pandemia  do  Covid-19,  encontravam-se  as  seguintes
presenças na videoconferência,  conforme   link    abaixo, para tratar acerca do Retorno às Aulas  
Presenciais nos Municípios de Bananeiras/PB, Borborema/PB e Serraria/PB:

Município de Bananeiras/PB:

o Sr. Adriano Bezerra, representando o Prefeito Constitucional, Matheus Melo Bezerra Cavalcanti;
a Sra. Adriana Bezerra Cavalcanti Medeiros (Secretária de Educação).

Município de Borborema/PB:

a Sra. Gilene Cândido da Silva Leite Cardoso (Prefeita Constitucional);
a Sra. Ciane Figueiredo Feliciano da Silva (Procuradora Jurídica do Município);
a Sra. Elis Patrícia (Secretária de Educação).

Município de Serraria/PB:

o Sr. Petrônio de Freitas Silva (Prefeito Constitucional);
a Sra. Niedja Karina (Secretária de Educação);
o Sr. Oton Dantas (Advogado do Município).

Foram ouvidos  todos  os  presentes  na  audiência,  os  quais  prestaram as  seguintes
declarações, que foram devidamente GRAVADAS e se encontram disponíveis NO LINK abaixo:

https://drive.google.com/file/d/1ahBe5phmUT_c--7sbgmhnRycgv_u990Y/view?
usp=sharing

 Aberta  a  audiência, após  as  considerações  iniciais,  a  Promotora  de  Justiça
explanou que o ensino remoto vem sendo utilizado pelas escolas como única alternativa para a
continuidade das atividades escolares, desde o início da pandemia de COVID-19. Contudo, esta
modalidade de ensino vem se mostrando insuficiente para atender às necessidades pedagógicas e
emocionais  dos  discentes,  que  anseiam  pelo  retorno  das  atividades  presenciais,  ainda  que  na
modalidade híbrida. Ademais, tem se verificado um aumento nos casos de evasão escolar, baixo
aproveitamento das atividades pedagógicas, aumento dos casos de violência física, psicológica e
sexual  contra  crianças  e  adolescentes  e  elevação nos  casos  de  prática  de  atos  infracionais  por



adolescentes,  podendo-se  afirmar  que  todas  são  um reflexo  da  ausência  dos  alunos,  de  forma
presencial, nas escolas.

Por outro lado, ressaltou-se que, conforme previsto no § 5º, do art. 8º, do Decreto
Estadual nº 41.431, de 15 de julho de 2021, o Estado da Paraíba autorizou o retorno das atividades
presenciais, na modalidade híbrida, nas escolas municipais e estaduais, a partir do presente mês de
agosto,  não havendo mais  qualquer  óbice  legal  às  atividades  escolares  de  forma presencial  no
Estado  da  Paraíba.  Por  fim,  há  que  se  considerar  que,  com  o  avanço  da  vacinação,  que  já
contemplou, ao menos com a 1ª dose de vacina, a quase totalidade das pessoas maiores de 18 anos,
e  com  a  sensível  melhoria  nas  condições  sanitárias  e  epidemiológicas,  com  a  diminuição
considerável no número de casos de COVID-19, nesse momento, surge um cenário favorável e
propício para esse retorno presencial.

 
Ademais, restou verificado que os Municípios de Bananeiras/PB, Borborema/PB e

Serraria/PB já  apresentaram os  Planos  de  Retomada das  Atividades  Educacionais
Presenciais  ,  devidamente  aprovados  pelos  Comitês  Municipais  de  Gerenciamento
de Retorno às  Atividades  Presenciais  e  homologado pela  Administração Municipal;
bem  como  os  Planos  Estratégicos  Escolares   das  Escolas  dos  referidos
municípios ,  devidamente  aprovados  pelo  Conselho  Escolar,  com  o  devido
encaminhamento à Secretaria de Educação e ao Conselho de Educação responsável.

Nesse sentido, a Promotora de Justiça indagou aos  Prefeitos (as) e Secretárias de
Educação dos Municípios de Bananeiras/PB, Borborema/PB e Serraria/PB, qual a data prevista
para o retorno às atividades presenciais nos citados Municípios, bem como as medidas que estão
sendo adotadas  pela  edilidade  no que se refere à  retomada gradual  das  atividades  pedagógicas
presenciais.

Ato  contínuo,  o  Município  de  Serraria/PB,  por  intermédio  de  seu  Prefeito
Constitucional e da Secretária Municipal de Educação, informou que realizou todos os preparativos
necessários para o retorno das atividades presenciais, como a confecção de kits contendo álcool em
gel,  máscaras,  toalhinha  e  garrafa  d’água  a  serem  distribuídos  entre  os  alunos,  realização  de
palestras pelas Equipes da Vigilância Sanitária e do Programa Saúde na Escola, realização de testes
rápidos  para  detecção  do  COVID,  entre  outras  providências,  tendo  informado  a  esse  Órgão
Ministerial  que  o  Município  de  Serraria/PB realizou o  efetivo  retorno  das  atividades  escolares
presenciais, na modalidade híbrida, no dia 24 de agosto de 2021.

Em  seguida,  o  Município  de  Borborema/PB,  por  intermédio  de  sua  Prefeita
Constitucional  e  da  Secretária  Municipal  de  Educação,  informou  que  está  adotando  todas  as
providências  necessárias  para  o  retorno  das  atividades  presenciais,  na  modalidade  híbrida,  no
Município de Borborema/PB, a exemplo da compra de equipamentos de proteção, confecção de
máscaras, aquisição de álcool em gel e finalização da preparação das escolas para recepção dos
alunos, tendo estabelecido como data prevista para o efetivo retorno, o dia 20 de setembro de 2021.

Por fim, o Município de Bananeiras/PB, por intermédio da Secretária Municipal de
Educação,  informou que vem enfrentando dificuldades,  em  virtude de haver  assumido a gestão
municipal  apenas  em  01/01/2021,  e  haver  encontrado  as  escolas  municipais  necessitando  de
inúmeros  reparos,  e  não  ter  tido  tempo  hábil  de  realizá-los.  Ademais,  informou  que  estão
enfrentando dificuldades com a empresa que venceu a licitação para realizar os reparos nos veículos
que realizam transporte escolar no Município, de forma que os veículos não se encontram ainda
aptos a transportar estudantes. Ao final, informou que o município só pretende realizar o retorno das



atividades presenciais nas escolas municipais no final do mês de novembro e início do mês de
dezembro, em cronograma escalonado por séries, e após a conclusão do esquema vacinal completo
dos profissionais da educação, com a segunda dose, Essa Promotora de Justiça refutou que a atual
gestão já se encontra à frente do Município de Bananeiras há oito meses e que já houve tempo
suficiente para organizar toda a estrutura necessária para esse retorno, bem como enfatizou que o
Município de Bananeiras foi contemplado com recursos do Governo Federal, no importe de  R$
113.682,00, para o combate à Emergência em Saúde Pública em decorrência do novo coronavírus,
nas escolas públicas da rede básica de ensino, nos termos da Portaria nº 1.857/2020, do Ministério
da Saúde, bem como as escolas municipais receberam recursos do Programa Dinheiro Direto na
Escola  (PDDE),  os  quais  deveriam  ter  sido  aplicados  nos  reparos  e  reestruturação  dos
estabelecimentos, bem como na aquisição de equipamentos de proteção, para assegurar um retorno
seguro, com observâncias de todos os protocolos sanitários. 

Destarte, foi concedido um praz  o de 05 (cinco) dias  , a contar da presente data, para os
Municípios  de  Bananeiras/PB,  Borborema/PB  e  Serraria/PB apresentarem,  a  esse  Órgão
Ministerial, um cronograma de retorno das atividades escolares presenciais, na modalidade híbrida,
bem como informarem as providências adotadas com vistas a possibilitar uma retomada gradual das
atividades pedagógicas presenciais, com observância de todos os protocolos sanitários.

Com  o  decurso  do  prazo,  e  em  caso  de  não  encaminhamento  das  informações
solicitadas  aos  Municípios  de  Bananeiras/PB,  Borborema/PB  e  Serraria/PB,  diligencie  o
Cartório Extrajudicial junto aos referidos municípios, com vistas a obter as informações requeridas. 

CUMPRA-SE o ora determinado, observadas as cautelas de praxe. 

Determino a juntada aos autos do presente Termo de Audiência. 

Nada mais  havendo a tratar, foi  encerrado o presente  termo,  sendo dispensada  a
assinatura das partes. 


