
 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

EM DEFESA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 

ELIZANGELA MEDEIROS 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, vem a público, respeitosamente, 
esclarecer a população iguatuense quanto a realidade dos fatos recém-veiculados, que 
envolvem a Secretária de Educação, Ciência e Ensino Superior deste município, 
ELIZANGELA GOMES DE MEDEIROS. 

 

Em que pese o respeito, admiração e bom relacionamento institucional que 
sempre mantivemos com todos os membros do Ministério Público do Estado do Ceará 
(MPCE), que tão bem cumprem o dever de fiscalizar os atos da atual Gestão, se faz 
necessário manifestar nossa discordância e lamento pela decisão desnecessária proferida 
contra a titular da pasta em questão. 

 

Destacamos que a referida gestora conta com a nossa confiança, apoio e 
solidariedade. E que empregaremos todos os esforços cabíveis para esclarecer tal 
situação, sobretudo, pelo fato de não existir contra ela nada que aponte danos aos 
munícipes, prejuízo ao erário, desvios de recursos ou descumprimento de ordem judicial, 
como alguns distorcem em redes sociais. A única acusação é de uma suposta demora 
em responder dois ofícios, dentre dezenas recebidos. 

 

Cabe registrar, que a Secretária sempre tratou as demandas do MPCE com 
absoluta prioridade, comparecendo pontualmente ou enviando respostas requisitadas, 
sem nunca se negar a prestar qualquer informação. Prova disso, são os diversos ofícios 
enviados ao MPCE, que garantiram o arquivamento de acusações infundadas, 
propositalmente formuladas pela oposição. 

 

Neste caso, trata-se somente de uma divergência de informações, quanto a 
ter ou não, atendido satisfatoriamente os requerimentos feitos pelo MPCE, e respectivas 
reiterações, que tratavam das condições do transporte escolar a partir do ano 
de 2015, ou seja, ainda da gestão anterior. 

 

O MPCE requisitou através do Ofício n.º 135/2017, com protocolo em 
30/03/2017, o envio de cópia de eventuais processos licitatórios de contratação do 
transporte escolar, assim como, deu prazo de 20 dias para que fossem enviados dados 
sobre cada um dos veículos e motoristas, como modelo; ano de fabricação; quais 
possuíam tacógrafo, cintos de segurança; fotos das portas, janelas, retrovisores, 
lanternas, pneus, volante, painel, pedais, bancos; datas das vistorias realizadas nos 2 
anos anteriores; acidentes ocorridos nos últimos 2 anos, condutores que já tivessem 
cometido infrações graves ou gravíssimas; condutores que fossem reincidentes em 
infrações médias nos 12 meses anteriores; dentre outros, que totalizavam 35 quesitos de 
demorada e complexa resposta.  

 



 

 

Mas, como mostra o Ofício n.º 151/2017, remetido dia 12/04/2017 ao MPCE, 
a Secretaria de Educação atendeu prontamente o requerimento, acostando a todo o 
processo licitatório, composto por 95 folhas, com tais dados. Demos como devidamente 
respondido. 

 

Porém, em 31/10/2017, a gestão recebeu novo Ofício de n.º 474/2017, no 
qual o MPCE reiterava a solicitação do processo licitatório, sob justificativa que nem 
todos os pontos requisitados teriam sido atendidos. Sendo enviado nova resposta, por 
meio do Ofício n.º 439/2017 no dia 13/11/2017.  

 

Acreditou-se que as respostas teriam sido suficientes para satisfazer o 
representando do MPCE, tendo em vista que durante meses, não houveram novas 
manifestações. 

 

Apenas em 11/09/2018, a Secretaria de Educação foi surpreendida com outro 
ofício de n.º 227/2018, onde o MPCE informou não aceitar as respostas outrora 
formuladas, e fez nova requisição do procedimento licitatório da época. E reiterações 
posteriores. 

 

Para que não perdurasse pendências por divergências, e considerando a 
dificuldade de produzir tantas informações novamente, a Equipe da Educação 
compareceu espontaneamente ao MPCE em 25/04/2019 e 02/05/2019, para entender 
como responder em definitivo, acordando verbalmente novo prazo com o técnico 
ministerial responsável. 

 

Registramos ainda, que o outro ofício de n.º 265/2018, recebido em 
24/09/2018, reiterado por último em 26/03/2019, utilizado como justificativa para a 
medida adotada, já tinha resposta protocolada no MPCE no dia 06/05/2019, às 9h17, por 
meio do Ofício n.º 104/2019. Seguindo o acordado.  

 

Portanto, certos de que demonstramos a total boa-fé e profissionalismo de 
nossa equipe, renovamos cada vez mais o compromisso de trabalhar para garantir a 
transparência, o diálogo e o respeito, que tem sido característica desta gestão.  

 

Iguatu/CE, 08 de maio de 2019. 
 

 
EDNALDO DE LAVOR COURAS 

Prefeito Municipal de Iguatu 

 


