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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Aos 09 dias do mês de março de 2015, por volta das 10 horas e 30 minutos, no

Plenário da Câmara Municipal de Vereadores da Comarca de Pacajus/CE, onde

se achavam presentes o Promotor de Justiça Dr. Tibério Lima Carneiro, como

Presidente; o Prefeito Municipal de Pacajus Marcos Roberto de Brito Paixão; o

Vice-Prefeito  Municipal  de  Pacajus  Francisco  José  Menezes  (“Tintin

Menezes”);  o  Secretário  de  Educação  do Município  de  Pacajus/CE  Glauber

Robson Oliveira Lima; e o Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de

Pacajus Francisco Arino dos Santos, todos como integrantes da Mesa Diretora,

teve início a presente Audiência Pública, cujo objetivo é tratar de questões afetas

à execução da Lei Municipal nº 035/2008, que institui o transporte coletivo de

estudantes no Município de Pacajus, com a oitiva dos estudantes universitários,

principais interessados na aplicação da referida lei. Consigne-se que o Secretário

de Transportes do Município de Pacajus, Reginaldo Benício, não compareceu a

presente audiência. Dando início aos trabalhos, o  Dr. Tibério Lima Carneiro

deu as boas vindas a todos, agradecendo as presenças. Mencionou o objetivo da

audiência e ressaltou a importância de sua realização para, junto às autoridades

públicas,  ouvir  as  reivindicações  da  sociedade,  antes  de  se  tomar  qualquer

medida judicial, a fim de se evitar a demora que é própria do rito processual. Em

seguida, destacou o caráter suprapartidário do Ministério Público e explicou que

o foco da presente audiência pública não são as questões atinentes à improbidade

administrativa,  matéria  afeta  às  atribuições  da  2ª  Promotoria  de  Justiça  desta

Comarca.  Posteriormente,  foi  dada  a  palavra  ao  Sr.  Paulo  George  Lucas

Correia,  Presidente da Associação dos Estudantes Universitários de Pacajus -

AESUP,  iniciou  sua  explanação  exibindo  vídeo  com  entrevista  do  Prefeito
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Municipal Marcos Paixão a uma emissora de rádio local, na qual tratou do tema

do transporte de estudantes universitários. Em seguida, passou a falar das leis

municipais que dispõem sobre o tema e dos critérios exigidos para que os alunos

fizessem jus  ao  transporte  coletivo.  Na  sequência  de  sua  fala,  reivindicou  o

cadastramento automático de todos os alunos veteranos e a garantia de inscrição

dos novatos. Abordou também a temática da qualidade da prestação do serviço,

destacando  o  precário  estado  de  conservação  dos  veículos  utilizados  para  o

transporte de alunos, a superlotação, a exaustiva carga horária dos motoristas e o

descaso com o qual os alunos são tratados por alguns funcionários da prefeitura.

Após, pronunciou-se o Prefeito Municipal de Pacajus, o Sr. Marcos Roberto de

Brito  Paixão,  o  qual  reconheceu  as  deficiências  na  prestação  do  serviço  de

transporte coletivo de alunos. Destacou o desejo de que este serviço seja ofertado

a todos, todavia ponderou que existem limitações, mas que esforços estão sendo

empreendidos para tanto. Disse que não há má vontade na prestação do serviço e

se pôs à disposição para dirimir qualquer  dúvida.  Na sequência a palavra foi

assegurada  ao  aluno  Jessé  Targino,  que  abordou  questões  pertinentes  aos

critérios para o cadastramento de alunos e à falta de segurança a que os alunos

são  submetidos,  em  virtude  dá  precária  condição  dos  veículos  utilizados  no

transporte.  Em seguida falou o Sr.  Bosco Oliveira, mais um representante da

sociedade civil,  o  qual  pugnou pela  implementação de políticas  públicas  que

priorizem o bem estar da população e reivindicou a melhoria da prestação do

serviço em debate. A palavra foi dada ao Secretário de Educação, Sr.  Glauber

Rocha, que fez uma retrospectiva na prestação do serviço, do ano de 2012 até o

corrente ano. Reforçou o compromisso em solucionar o problema e, para tanto,

sugeriu  a  criação de  uma comissão  tripartite  composta  por  representantes  da

Prefeitura,  do  Ministério  Público  e  dos  estudantes.  Dando  sequência  aos
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trabalhos, a palavra foi concedida ao Vereador João Eudes que criticou a atual

gestão,  principalmente  no  que  tange  a  aplicação  dos  recursos  públicos  em

assessorias e consultorias, em detrimento das necessidades básicas. Questionou a

suposta crise financeira pela qual vem passando o Município de Pacajus e disse

que o transporte de estudantes deve ser prioridade. Em seguida falou o aluno

Eudes, que abordou temas como licitações, a má qualidade dos ônibus utilizados

na prestação dos serviços e ponderou que a crescente demanda pelo serviço é

reflexo do maior acesso dos estudantes ao ensino superior. Questionou também a

falta  de  recursos  do  Município.  Após,  a  palavra  foi  garantida  a  outro

representante da sociedade civil, o Sr. Odilon Aguiar, que, dentre outras coisas,

questionou  a  prioridade  na  aplicação  dos  recursos  públicos  por  parte  da

Prefeitura,  posicionou-se  contrário  a  criação  de  critérios  para  a  execução  do

serviço  e  sugeriu  a  criação  de  uma  dotação  orçamentária  para  aplicação  de

recursos  nesta  área.  Na  sequência,  a  Vereadora  Lívia  Menezes  fez  uso  da

palavra, e observou que o aumento da demanda de alunos era previsível. No que

diz respeito aos critérios para o cadastramento de alunos, ponderou que este não é

o momento de estudar critérios. Questionou as licitações realizadas em 2014 e

em 2015. Destacou que os recursos aumentaram, todavia, o número de estudantes

a  serem  beneficiados  com  transporte  diminuiu.  Em  seguida,  a  palavra  foi

concedida ao Vereador  Alaeldio  (“Didão”),  disse  que a  criação da comissão

tripartite proposta é inoportuna e que seria apenas mais uma forma de postergar o

problema.  Falou  da  falta  de  respeito  para  com  os  estudantes,  da  falta  de

condições dos ônibus utilizados e da carga horária dos motoristas. Reclamou da

falta de proposta do Poder Executivo e reivindicou que a atual gestão inverta suas

prioridades, deixando de aplicar os recursos em setores que não trazem retorno

para o Município, como, por exemplo, a aplicação de recursos em assessorias. Na
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sequência,  fez  uso da palavra  o Vereador  Paulo  Pontes,  que criticou a  atual

gestão e destacou a inversão de valores na aplicação de recursos e reclamou da

falta de propostas do executivo. Por fim, foi garantida a palavra ao Vice-Prefeito

Tintin Menezes, que, em síntese, destacou a falta de prioridade da atual gestão

na  aplicação dos  recursos  e  manifestou  seu  apoio  a  reivindicação feita  pelos

estudantes.  Encerrada as manifestações das autoridades e dos cidadãos. O Dr.

Tibério Lima Carneiro agradeceu a todos os presentes e destacou que a solução

para a problemática em debate não é simples, mas que demanda diálogo entre os

estudantes, vereadores e executivo. Ficou acertada a realização de uma reunião,

no âmbito da administração, entre estudantes, vereadores e executivo, ainda nesta

tarde, para a busca de uma composição que objetive a resolução ou mesmo a

diminuição  dos  problemas  no  transporte  dos  estudantes  universitários  para  a

capital. Por fim, disse que o Ministério Público está vigilante na busca de uma

solução,  reafirmando  o  caráter  apartidário  deste  órgão.  Nada  mais  havendo,

encerrou-se a Audiência Pública, lavrando-se a presente ata, que segue assinada

pelos  componentes  da  mesa  diretora,  pelo  Presidente  da  AESUP,  pelos

vereadores  a  quem  foi  concedida  a  palavra,  bem  como,  por

mim_______________________,  Sanny  Freitas  da  Silveira,  Técnica

Ministerial, que a digitei.

Tibério Lima Carneiro
1º Promotor de Justiça da Comarca de Pacajus

Marcos Roberto de Brito Paixão
Prefeito Municipal de Pacajus/CE
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Francisco José Menezes (“Tintin Menezes”)
Vice-Prefeito Municipal de Pacajus/CE
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Secretário de Educação do Município de Pacajus/CE

Francisco Arino dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Pacajus/CE

Paulo George Lucas Correia
Presidente da Associação dos Estudantes Universitários de Pacajus - AESUP

João Eudes
Vereador Municipal de Pacajus/CE

Lívia Menezes
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Vereador Municipal de Pacajus/CE
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