
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE xxxxxxxx
PORTARIA N° 00 0/2005 —MP/PJPGM 
A Promotora de Justiça da Comarca de 
xxxxx, no uso das suas atribuições legais, e, especialmente: 
CONSIDERANDO a representação oferecida pelo vereador deste 
município, xxxxxxxxx, onde denuncia que crianças e adolescentes da 
Colônia Oriente estão sem estudar por falta de escola pública oficial no 
local citado; 
CONSIDERANDO que o ECA se norteia, 
dentre outros princípios, pelo da municipalização do atendimento à 
criança e ao adolescente; 
CONSIDERANDO que o direito à educação é um direito fundamental de 
toda criança e adolescente; 
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público assegurar à criança e 
ao adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, bem como pré-
escola às crianças de zero a seis anos de idade;



CONSIDERANDO, que é direito de toda criança e adolescente acesso à 
escola pública e gratuita próxima de sua residência; 
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público assegurar à criança e 
ao adolescente o atendimento no ensino fundamental, através de 
programas suplementares de material didático —escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde, visando o acesso de todos à escola, em 
igualdade de condições; 
CONSIDERANDO que o não oferecimento 
do ensino obrigatório pelo Poder Público ou sua oferta irregular importa 
responsabilidade da autoridade competente; 
CONSIDERANDO, finalmente, o disposto no art. 201, inciso VI e VIII 
do ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE — ECA, decido 
instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, 
determinando desde já as seguintes providências: 
1 -Autue-se esta Portaria, fazendo-se o 
registro da mesma na pasta própria; 
2 —Autue-se a representação oferecida 
pelo vereador xxxxxxxxxx, capeando-a com esta Portaria, assim como as 
peças posteriores, 
3 —Oficie-se a Secretária Municipal de 
Educação, no sentido de convidá-la a prestar depoimento nesta 
Promotoria de Justiça no dia 20104/2005, às 12:00h;



4 —Oficie-se ao vereador representante, no sentido de convidá-lo a prestar 
depoimento nesta Promotoria de Justiça no dia 20/04/2005, às 12:30h; 
5 —Encaminhe-se cópia da presente Portaria à Coordenação do Centro de 
Apoio Operacional da Infância e da Juventude, em cumprimento ao 
disposto no art. 50 da Portaria n°000/96 PGJ; 
6 —Numere-se e rubrique-se todas as peças dos presentes autos; 
7- Nomeio a SRA xxxxxxxxxx para servir como secretária, devendo 
prestar o compromisso legal; 
8 -Retornem os autos, oportunamente a esta presidência, para ulteriores 
deliberações. 
REGISTRADA E PUBLICADA, CUMPRA-SE. 
xxxxxx, 19 de abril de 2005 
SINARA LOPES LIMA 
1a Promotora de Justiça 


