
 ATA DA 9º AUDIÊNCIA PÚBLICA COMUNITÁRIA – REGIÃO D O GRANDE DELFINO

DATA: 26/11/2015 – 19:00 HORAS

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JASON CAETANO II

 

Às dezessete horas, do dia vinte e seis de novembro do ano de dois mil e quinze, foi realizada a

nona Audiência Pública  Comunitária de Atualização do Plano Diretor de Montes Claros – MG.

Jefferson Tolentino, Coordenador do Plano Diretor, presidiu a mesa, cumprimentou os presentes e

convidou, para comporem a mesa, a diretora da Escola Municipal Jason Caetano II, Leila Nunes, a

vice  diretora  da  Escola  Municipal  Jason  Caetano  I,  Kennya  Gonçalves e  a  Coordenadora  da

Administração Rgional,Regional Viviane Dias.  Agradeceu a presença das lideranças e da população

de diversos bairros, em especial, do Delfino Magalhães, Santo Antonio II, Vila Sion, Jardim Palmeiras, Alto

Boa Vista, Santa Lúcia, Novo Delfino, Jardim Alvorada e Monte Carmelo II. Agradeceu, ainda, a presença  a

presença do vereador Eduardo Madureira e representantes das Secretarias Municipais de Articulação Política,

de Saúde e Educação.O presidente da mesa, a seguir, leu as  propostas de diretrizes  setoriais para

discussão e, convidou o vereador Eduardo Madureira, para também compor a mesa, sendo dada a

palavra ao mesmo. O vereador falou da importância do Plano Diretor, bem como da importância da

participação da população na sua elaboração,  e se colocou à disposição na Câmara Municipal de

Montes Claros, para ajudar no que for necessário, para sua viabilização. Continuou, afirmando que

o município é uma metrópole universitária. Disse que a cidade está grande e com muitos problemas.

Deu  o  exemplo das  chuvas, que causam transtornos na cidade, devido  à   falta de estrutura  de

drenagem das ruas, pois, as gestões passadas não planejaram. Frisou, ainda, que isso é um desafio,

devido o município ser o décimo terceiro (13º) em arrecadação, e quinto (5º) em população, o que

torna mais complexa a administração municipal.

Michelly Santos, do ESF Jardim Palmeiras II, salientou que deveria utilizar o verbo “Implementar”,

nas diretrizes da Saúde,  Defesa Social  e Desenvolvimento Social ,  pois, “implantar”  não seria

adequado,  uma vez,  que  a  maioria  dos  serviços já  existem,  e  o que é  realmente necessário  é

melhorar  a  estrutura.  Jefferson  Tolentino  falou  que isso  já  foi  corrigido,  nas  diretrizes,  pela

coordenação, e passou a palavra à Secretária Executiva do Plano Diretor, Josefa Ferreira Cruz, para

coordenar a formação de grupos, para discutirem as propostas de diretrizes, em número de quatro, e

que, após reunirem-se, apresentaram as seguintes proposições: MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE –

Garantir e priteger nossas áreas de cerrado, os pequizeiros e lençóis freáticos; Proteger as nascentes, as

várzeas e matas ciliares, com punição severa para os infratores; Arborizar os logradouros Públicos, com o

plantio  de árvores frutíferas;  estimular as feiras livres nos bairros;  Melhorar a sinalização urbana, para

melhor orientação da população e visitantes; exigir das concessionárias de transporte coletivo, mautenção e

conservação  dos  veículos,  garantindo  conforo  e  segurança  aos  usuários.  EDUCAÇÃO,  ESPORTE  E



CULURA – Implantar os CEMEIS, para melhoria do atendimento das crianças; Apoiar projetos de segurança

escolar;  Constuir  quadras  e  ginásios  poliesportivos nos  bairros;  Implantar  atendimento  psicológico  nas

escolas.  INFRAESTRUTURA  E  PAVIMENTAÇÃO  –  Implantar  sistemas  de  drenagem  nos  bairros,

priorizando locais de inundação, como no Conjunto Havaí, Vila Sion e Alto Boa Vista; Pavimentar os bairros

da região e promover a extensão da iluminação pública. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – Incentivar

a implantação de novos empreendimentos; Criar Centro de Treinamento Artesanal; Promover a capacitação

profissional  para  o  homem do  campo.  Ao  final  das  apresentações,  pelos  relatores  de  cada grupo,  foi

franqueada  a  palavra  aos  presentes.  O  vereador  Eduardo  Madureira  solicitou a  inclusão  do

funcionamento,  vinte  e  quatro  horas,  do  Hospital  Alpheu  de  Quadros.  Maisa  Acácia  Martins,

Conselheira  do  CMS e  presidente  a  Associação  dos  Moradores  do  Santo  Antonio  II, sugeriu

acrescentar proposição de sedes próprias para os CRAS, chamando também a atenção, para a falta

de  professores habilitados,  para  trabalharem  com  alunos  deficientes. Manoel  Noilson  Gomes,

presidente da Associação do Bairro Santo Antonio,  disse é necessária a drenagem e pavimentação

dos bairros e frisou que as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) precisam de sede  própria, a

exmplo do bairro Santo Antônio II. Em dois mil e treze foi anunciada a construção dos CEMEI's,

ainda, não concretizado, salientando, ainda, que o Pronto Socorro Alpheu de Quadros parou de

funcionar. Disse que a associação se faz presente, para apoiar a administração, mas salientou que ela

precisa  trabalhar  para o Grande Delfino.  Agradeceu o semáforo  colocado na  avenida  Paulista,

evitando-se acidentes rotineiros. Moisés Soares,  comerciante do bairro  Delfino, falou sobre  da

necessidade  de  apoio  para  os  empreendedores,  a  implantação  de  infreaestrtura  e  da  maior

participaçao da comunidade, quendo for chamada a participar, como na Audiência Pública. É a

oportunidade de se discutirem os assuntos de interesse de todos. Sebastião Alves, presidente da

associação do Bairro  Boa Vista,  falou que foram entregues dois ofícios nas mãos do  Prefeito,

solicitando asfalto, o que é uma reivindicação dos bairros, com o Boa Vista. 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. 

 


