
 ATA DA 5º AUDIÊNCIA PÚBLICA COMUNITÁRIA DE ATUALIZ AÇÃO DO PLANO
DIRETOR DE MONTES CLAROS – REGIÃO DO GRANDE MARACAN Ã

DATA: 16/11/2015 – 19:00 HORAS

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL DOMINGUINHOS PEREIRA – CAIC  MARACANÃ

Às  dezenove  horas, do dia  dezesseis de novembro, do ano de dois mil e quinze, foi realizada a

quinta Audiência Pública Comunitária de Atualização do Plano Diretor de Montes Claros – MG, na

Escola Municipal Domingos Pereira. O Coordenador do Plano Diretor, Jefferson Tolentino, presidiu

a mesa,  cumprimentou os presentes,  agradecendo a presença maciça à audiência,  em especial   de

lideranças das comunidades de Vila Greice, Nossa Senhora das Graças, José Corrêa Machado, Vila

Telma, Alterosa, Maracanã, Santa Rafaela, Major Prates, Vila Campos, Ciro dos Anjos, Sumaré,

Canelas  I,  Vila  Luiza,  Olga  Benário,  Residencial  Sul,  Joaquim  Costa  Dona  Gregória,   Vila

Liberdade e São Judas. Convidou os vereadores Sérgio Pereira, Valcir Soares, e Ladislau Ronaldo,

para a comporem a mesa, assim como os senhores Humberto Colares, da Secretaria Municipal de

Articulação Política,  Juventil  Maia,  da administração regional,  e  Padre  Anísio,  da Paróquia do

bairro Maracanã, além da diretora do CAIC, professora Eliete Francisca.

Usando da palavra, o vereador  Valcir  Soares falou  do orçamento do município,  de cerca de  um

bilhão e meio de reais, que possibilitará a realização de muitas obras de infraestrutura no município.

Sobre o Plano Diretor, disse que é um documento que formulará diretrizes, que refletirão o futuro

do município.  Justificou  a  ausência  do vereador Idelfonso Araújo,  que se encontrava em outo

compromisso. O vereador Ladislau Ronaldo falou que tem participado de vários reuniões do Plano

Diretor. Falou, ainda, de algumas demandas como o asfaltamento em todos as ruas de bairros, como

no Alterosa, dando exemplo: rua do Atlético e Avenida Padre Chico. Além disso, tem  bairros como

o Santo Amaro, que precisam melhorar  o atendimento da saúde,  na unidades das Estratégias de

Saúde da Família (ESFs), os CRAS, buscando garantir estruturas para o correto funcionamento de

ambos.  O vereador Sérgio  Pereira  agradeceu a todos  e falou da importância do planejamento da

cidade, assim como o trabalho em equipe. Justificou porque não votou a favor do primeiro repasse

para o Montes Claros Futebol Clube, pois, o futebol, a seu ver, não parecia ter  representatividade,

para destinar recursos, sem um benefício direto para a população. Hoje votou a favor porque vê que

dá um retorno para o município. Afirmou que agora estará sempre atento, para buscar a realização

das obras de asfalto nas regiões de Santa Rafaela, Santo Amaro e outros. 

Humberto Colares falou da importância do Plano Diretor. Juventil Maia agradeceu a presença dos

líderes  evangélicos e lideranças católicas. Jefferson Tolentino leu as diretrizes setoriais propostas

para discussão pelos presentes, passando a palavra para essa secretária executiva do Plano Diretor ,



que coorduzi a  formação  de  grupos,  para  discussão setorial  dos  diversos  temas.  Ao final  das

discussões, foram apresentadas as seguintes propostas, pelos relatores de cada grupo de trabalho:

SAÚDE > Relatora - Fabrícia Vieira, da ESF do Maracanã: 1- Garantir a oferta regular de exames

especializados e de laboratório; 2- Elaborar plano de castração de animais (cachorros) soltos nas

ruas; 3- Elaborar Plano de Cargos e Salários para os sevidores dos ESF's; 4- Implementar ações de

promoção, prevenção e tratamento do câncer de cólo de útero; 5- Implantar serviço de promoção à

saúde  e  prevenção  de  doenças,  com  orientação  nutricional  e  atividades  físicas;  6-  Garantir  a

implantação da infraestrutura das unidades de saúde e os equipamentos para o trabalhador da saúde.

EDUCAÇÃO > Relatora – Isa Dias :  1- Alterar no Item III das diretrizes = … a taxa líquida de

matrículas no ensino médio passar de 85% para 95%; 2- Alterar no Item X: ...alterar de 25% para

50% a oferta das matrículas de jovens e adultos no ensino fundamental.... 3- Nova proposta (Item

XI): Adotar um método de ensino educacional integrado, para turmas do ensino fundamental; 4-

Nova proposta (Item XII): Construir novas escolas e ampliar as existentes, de ensino integral, com

estruturas adequadas para realizar efetivamente o ensino integral. MEIO AMBIENTE > Relator –

Padre Anisio: 1- Criar programa piloto de coleta seletiva e de reciclagem em bairros de grande

porte, em parceria com cooperativas e associações;  2- Proteção e reflorestamento das nascentes

rurais e urbanas; 3- Revitalização do programa de barraginhas, para contenção da água na zona

rural; 4- Tornar a educação ambiental matéria obrigatória nas escolas, desde os primeiros anos de

ensino;  5-  Criação  do  Parque  do  Córrego  dos  Mangues.  MOBILIDADE  URBANA  E

INFRAESTRUTURA > Relator – José Maria Miranda: 1- Dar continuidade às obras de urbanização

dos córregos Bicano e Vargem Grande; 2- Concluir a obra da UPA Chiquinho Guimarães; 3- Voltar

o funcionamento de 12 horas do Pronto Socorro Alfeu de Quadros; 4- Realizar as extensões de rede

de iluminação pública nos bairros; 5-  Implantar uma rotatória e/ou passarela, para melhor acesso

aos bairros Olga Benário, Santa Rafaela  e Santo Amaro; 6- Melhorar a sinalização de vias urbanas

na região do Grande Maracanã, criar ciclovias e implantar ciclofaixas; 7- Colocar cobertura em

todos  os  pontos  de  parada  de  coletivos. Franqueada  a  palavra  aos  presentes,  o  presidente  de

associação  do bairro  Dona Gregória,  falou que parte do bairro está no escuro. No bairro  Santo

Amaro, também, é necessário, com urgência, a extensão de rede elétrica. Fabrícia propôs implantar

sistema  de  informação  dos  ônibus  e  horários,  ao  usuário  do  transporte  coletivo. Efetivar  a

sinalização das ruas, que receberam pavimentação ou recapeamento. O vereador Sérgio Pereira, que

também compareceu à audiência pública, sugeriu,  se ocorrer a mudança da malha ferroviário da

região  central, retirar  os trilhos e construir  uma  avenida  de integração naquele local. Eduardo

Madureira falou que deve acrescentar o Hospital do Trauma, pois, ele vai ajudar Montes Claros e

toda região. José Vicente agradeceu os presentes e falou que observou as necessidades da região,

informou que a  UPA logo ficará  pronta,  citou   a  implantação de  semáforo  no São Judas e  o



recapeamento  do  asfalto.  Falou  que  retirar  a  linha  férrea é  uma responsabilidade federal,  e  é

importante que todos os  deputados  unam as forças políticas,  a nível   federal e  estadual  para  a

retirada dos trilhos.  A urbanização dos córregos do Bicano e Vargem Grande está sendo iniciada,

benefiando toda a região. A seguir, o presidente da mesa deu por encerrada a audiência pública.

Não tendo mais nada a tratar, eu Josefa Ferreira Cruz, secretária-executiva do Plano Diretor, lavrei a

presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa.


