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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

EXTRATO

PA nº 013/2014 – 1ª PJ/PACAJUS

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, teve
início 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.

 Estiveram presentes na audiência pública, 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; o Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores de Pacajus Francisco Arino dos Santos;
o  Sr.  Paulo  George  Lucas  Correia,  Presidente  da  Associação  dos
Estudantes Universitários de Pacajus – AESUP; os vereadores João Eudes,
Lívia Menezes e Paulo Pontes; além de estudantes universitários e demais
interessados no tema;

 Paulo George  Lucas  Correia,  Presidente  da  Associação dos  Estudantes
Universitários  de  Pacajus  –  AESUP,  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.

  O Prefeito Municipal de Pacajus, Sr. Marcos Roberto de Brito Paixão,
reconheceu as deficiências na prestação do serviço de transporte coletivo
de alunos e destacou o desejo de que este serviço seja ofertado a todos,
todavia ponderou que existem limitações, mas que esforços estão sendo
empreendidos para tanto. O Secretário de Educação, Sr. Glauber Robson
Oliveira Lima, por sua vez, fez uma retrospectiva na prestação do serviço,
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do  ano  de  2012  até  o  corrente  ano  e  reforçou  o  compromisso  em
solucionar o problema sugerindo, para tanto, a criação de uma comissão
tripartite composta por representantes da Prefeitura, do Ministério Público
e dos estudantes;

 A palavra também foi dada aos vereadores João Eudes, Lívia Menezes e
Paulo  Pontes;  ao  Vice-Prefeito  Municipal  de  Pacajus  Francisco  José
Menezes (“Tintin Menezes”); e a alguns representantes da sociedade civil,
todos  externaram seu  descontentamento  com a forma com que  a  atual
gestão vem tratando a  questão do transporte  coletivo de estudantes  do
Município de Pacajus.

 O  representante  do  Ministério  Público  ressaltou  a  importância  da
realização da audiência pública 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.
Destacou  o  caráter  suprapartidário  do  Ministério  Público.  Ressaltou,
ainda, que a solução para a problemática em debate não é simples, mas
que demanda diálogo entre os estudantes, vereadores e executivo.

 Conclusão:  Ficou acertada a realização de uma reunião,  no âmbito da
administração, entre estudantes, vereadores e executivo para a busca de
uma composição que objetive a resolução ou mesmo a diminuição dos
problemas no transporte dos estudantes universitários para a capital.

Tibério Lima Carneiro
Promotor de Justiça
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