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Ata da Audiência Pública que tratou sobre a Educação Indígena, realizada aos 1 
vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezoito na Câmara Municipal de 2 

Belterra. Com a posse da palavra o Senhor Presidente convidou para compor a 3 
Mesa de autoridades o Secretário de Educação Davirley Sampaio, Promotora de 4 

Justiça Lilian Braga, Rosivan Rocha (Aldeias Indígenas), Geraldo Dias (FUNAI), 5 
José Normando Santos (SEDUC). Em continuidade fez uso da palavra o Vereador 6 
Ulisses Medeiros, proponente da solicitação, o qual saudou a todos os presentes, 7 
relatou que desde o início do ano ocorre à problemática quanto à educação 8 

indígena, pois o governo municipal fechou as escolas indígenas dizendo que é em 9 
cumprimento a uma resolução que dispõe que é dever do estado. Que juntamente 10 

com os Vereadores José Helivelton e Alaildo Abreu estiveram visitando as aldeias 11 
e se depararam com a situação e por esta razão solicitaram esta audiência pública, 12 
para que a temática fosse debatida e que houvesse uma solução. O Senhor 13 

Rosivan Rocha representante das aldeias indígenas, relatou que a discussão se 14 
faz necessária, mais não aos indígenas e sim aos governantes. Que falou que são 15 

do município e entregar a educação indígena ao estado é muito simples, entretanto 16 
não foram consultados. O Senhor Davirley Sampaio Secretário de Educação 17 
relatou que o município não foge das responsabilidades, onde a um ano o gestor 18 

juntamente com a equipe técnica verificando a Resolução provocaram o estado 19 

para que seja parceiro do município.  Expôs que há necessidade de reunirem com 20 
o Estado em Belém para verificar a questão deste convênio. O Senhor Normando 21 
José Normando Santos Diretor da 5ª URE, após os cumprimentos relatou que 22 

infelizmente o coordenador da educação indígena não pode se fazer presente, 23 
porém estar no momento para contribuir, e fazer os encaminhamentos necessários. 24 
O Senhor Geraldo Dias relatou que infelizmente a atitude mais radical que houve 25 

foi do município de Belterra, ode infelizmente com a exclusão das escolas 26 
indígenas o município perde recursos. Relatou que cabe ao município fazer 27 
reivindicações junto ao Estado e a própria SEDUC. Relatou que a FUNAI tem se 28 
esforçado e em muitos momentos tem buscado o funcionamento do Ensino Médio 29 
nas aldeias. O Representante das Aldeias Indígenas falou que a ultima vez que 30 

esteve na SEMED recebeu a notícia que a secretaria desconhece o funcionamento 31 
da Escola de Bragança, onde gostaria que o secretário esclarecesse a situação. O 32 

Secretário relatou que estão funcionando normal as aulas. O cacique da Aldeia de 33 
Bragança Domingues Correa, expôs que os moradores das aldeias estão sendo 34 

tratados de forma desrespeitosas. Que precisam usar nesta audiência as palavras 35 
respeito e direito.  A Professora Ângela Patrícia, Presidente do Conselho de 36 
Educação fez a leitura do memorando encaminhado no dia 07 de abril de 2016 pela 37 
SEMED ao COMEB, o qual dispõe sobre a minuta da lei que dispõe sobre o 38 
funcionamento da educação escolar indígena. Que também encaminharam ofício 39 
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ao Secretário de educação na época Luciano Gomes Filho contendo 40 
recomendações. Que a nova gestão do Conselho não havia sido procurada pela 41 

coordenação da educação indígena, porém sabem da importância da temática. 42 
Que marcaram audiência, porém não houve quórum, onde precisavam deliberar 43 

quanto à educação indígena. Relatou que foram convidados para audiência em 44 
Bragança, e encima da hora foi cancelada, entretanto na plenária do COMEB o 45 
Vereador José Helivelton Noronha relatou que havia acontecido. O Secretário de 46 
Educação relatou que de acordo com a Resolução vigente é dever do Estado, arcar 47 

com a educação indígena de primeiro ao quinto ano, sendo que a secretaria nunca 48 
deixou atender, onde em Bragança está havendo aulas. O Senhor Edicley Oliveira 49 

relatou que é falta de responsabilidade quando o secretário diz que reconhece o 50 
funcionamento da escola na Aldeia de Bragança. Perguntou se não há recursos o 51 
porquê do perfeito e vice prefeito receber férias. Relatou que no mês de maio 52 

recebeu sessenta horas, onde isso é vergonha para o município. Expôs que a 53 
responsabilidade é do estado, porém são munícipes. Disse que a merenda que vai 54 

para as escolas é uma vergonha, um peito de frango para um frízer com duas 55 
portas. Que há professores em Takuara que ainda não receberam. Disse que o 56 
acordo feito com os caciques até o momento não chegou às escolas. A Senhora 57 

Darliana Rocha, relatou que sente-se envergonhada, onde o Secretário fazer isso 58 

com as crianças das aldeias, e não está somente como Professora, mas como 59 
mãe. Expôs que o secretário enquanto vice prefeito pediu votos nas localidades, e 60 
graças a Deus não votou no mesmo, pois caso contrário estaria envergonhada, 61 

uma vez que diziam que a educação indígena seria prioridade. Disse que trabalhou 62 
na gestão anterior, ficaram seis meses sem receber, e o ano passado a professora 63 
de educação infantil trabalhava por uma cesta básica. O Senhor Vitor Fernandes, 64 

relatou que nesta ocasião deve haver encaminhamentos, para que daqui a cinco 65 
meses não possam voltar a discutir a mesma situação. Relatou que durante a 66 
campanha os discursos são diferentes, e enquanto pai coloca-se a disposição para 67 
ajudar. Relatou que no município se houver processo seletivo que ao menos as 68 
aldeias sejam consultadas. O Senhor Arimar Feitosa, disse que é muito importante 69 

que a sociedade civil se reúna para cobrar seus direitos. Expôs que quem mora no 70 
interior infelizmente fica somente com o que resta das políticas públicas. O 71 

Coordenador de Educação Indígena Adenilson Poró, disse que desde 2015 72 
acompanha a discussão, onde a situação não é fácil, é bem complexa. Perguntou 73 

se haveria possibilidades da administração municipal reassumir a educação 74 
indígena do município e enquanto isso possam rediscutir a situação. Disse que 75 
infelizmente há um esquecimento por parte do governo do estado com os 76 
municípios. Colocou-se a disposição para cobrar junto a SEDUC para forçar que 77 
ações sejam tomadas, e enquanto controle social precisam realizar cobranças.  A 78 
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Senhora Maria de Ramos, disse que no governo passado ganhava um salário para 79 
transportar alunos em uma bajara. Que infelizmente cursou apenas até a terceira 80 

série, e não quer isso para os seus filhos. O Vereador Alaildo Abreu dos Santos, 81 
expôs que na audiência em Bragança se falava em ter representantes dos órgãos, 82 

hoje está acontecendo e não podem perder a oportunidade. Que a Promotora com 83 
toda a certeza deixará algum encaminhamento. O Vereador Jonas Palheta dos 84 
Santos, disse que são representantes do povo, e precisam dar soluções. Que se 85 
caso o município não tem condições e o Prefeito que gasta muito com passagem 86 

tem que fazer uma comissão e ir até Belém buscar melhorias para o povo. O 87 
Vereador José Helivelton Lima, relatou que diante de toda a situação que se 88 

formou no município, os gestores sabem que o estado não assumirá as 89 
responsabilidades, onde o ensino médio nas comunidades funciona em barracos. 90 
Que independente de questão financeira o que conta neste momento é a 91 

sensibilidade. Enfatizou que se faz necessário a formação de comissão para 92 
buscar resoluções junto ao governo do estado. A Vereadora Maria de Lourdes de 93 

Souza, disse que educação é direito constitucional e precisa haver a formação de 94 
comissão para ir junto ao governo do estado cobrar a sua responsabilidade.  O 95 
Vereador Ulisses José Medeiros Alves, relatou que a reunião é proveitosa e vários 96 

discursos foram feitos. Relatou que o ano letivo no centro do município iniciou dia 97 

cinco de fevereiro e nas comunidades ribeirinhas em março. Que havia 98 
necessidade da presença do Prefeito, pois não há agenda mais importante do que 99 
a necessidade do povo. O Senhor Presidente relatou que não ver que o município 100 

queira entregar a educação indígena e sim integrar em parceria com o estado e 101 
enquanto Vereadores não podem declarar ignorância da Lei. A Promotora de 102 
Justiça Lilian Braga, relatou que na CF em seu Art. 205 diz que educação é dever 103 

do estado e da comunidade. Que discutir sobre educação não pode haver cansaço, 104 
pois no estado brasileiro que se vive devem ficar atentos. Relatou que articular é 105 
necessário, pois quem trabalha contra está bem estruturado. Que lhe preocupa a 106 
não presença do Ministério Público Federal, onde todos sabem da limitação do 107 
Ministério Público Estadual na causa indígena. Relatou que tanto a SEMED quanto 108 

a Prefeitura de Belterra precisa criar serviços e não prometendo soluções de 109 
continuidade e um desses serviços é a educação. Perguntou se a legislação só foi 110 

lida agora, onde estão vivendo momentos de estratégias em que os municípios 111 
tentam se recuperar financeiramente utilizando desse tipo de argumento, devendo 112 

haver cautela. Quanto a instalação do SEI nenhum Prefeito levantou a mão para 113 
dizer que não tinha recursos para assinar o convênio, e para educação indígena 114 
não pensam da mesma forma, sendo contraditória a situação. Relatou que o 115 
dinheiro usado para propaganda e outros serviços devem ser utilizados para 116 
setores de importância. Relatou que a agenda junto a SEDUC em Belém se faz 117 
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necessária, pois é capaz de haver desejo em criar o SEI Indígena. Disse que 118 
precisam refletir sobre a situação, pois educação se faz necessário o professor na 119 

sala de aula também. Que acompanhando o andar da educação na Região do 120 
Baixo Amazonas, é a mais sofrida em especial aos tradicionais. Falou que o 121 

Professor temporário tem uma instabilidade muito grande, havendo a necessidade 122 
de fazer processo seletivo e em especial o concurso público. Expôs que desconfia 123 
muito quando alguém diz que não tem dinheiro para isso ou para aquilo, onde o 124 
problema é de gestão, em estar em uma determinada pasta e não saber como 125 

acessar recursos. Colocou-se a disposição e todas informações haverá 126 

questionamento a SEMED e a SEDUC. Nada mais havendo a registrar o Senhor 127 

Presidente declarou encerrada a Audiência Pública.        128 

Presidente: Sérgio Cardoso de Campos -  129 

1º Secretário: Rubiney de Miranda Braga -  130 

2° Secretário: Jurandy Batista Dantas -  131 

Vereador Alaildo Abreu dos Santos –  132 

Vereador Amarildo Rodrigues dos Santos -  133 

Vereador Jonas Palheta dos Santos –  134 

Vereador José Helivelton de Noronha Lima -    135 

Vereadora Maria de Lourdes de Souza -  136 

Vereador Ulisses José Medeiros Alves -    137 
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