
 ATA DA 2a. AUDIÊNCIA PÚBLICA SETORIAL DE ATUALIZAÇÃO DO PLAN O
DIRETOR DE MONTES CLAROS

 TEMA: “SAÚDE/ DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA/ DESENVOLV IMENTO SOCIAL”

DATA: 08/10/2015 – 17:00 Horas

LOCAL: AUDITÓRIO DAS FACULDADES PITÁGORAS

Às dezenove horas, do dia oito de outubro, do ano de dois mil e quinze

(08/10/2015),  foi  realizada  a  segunda  Audiência  Pública  Setorial  da

atualização  do  Plano  Diretor  de  Montes  Claros  (MG),  abordando  os

temas: “Saúde, Defesa Social e Segurança e Desenvolvimento Social”. O

membro  da  Coordenação  do  Plano  Diretor, Antônio  Carlos  Moreira,

presidiu a mesa,  informando a ordem dos temas a serem discutidos,

sendo  em  primeiro  ligar  Desenvolvimento  Social,  seguido  dos  temas

Defesa Social e Segurança e, por final, Saúde.   Saudou os presentes,

entre eles os vereadores Dr. Valdivino Souza, André Ricardo e Fernando

Andrade  (Fernandão).  Convidou  para  compor  a  mesa  inicial,  o

Coordenador  do Plano Diretor,   Jefferson Tolentino, Josefa Ferreira da

Cruz, para secretariar a audiência, além do  Vice  Presidente da Câmara

Municipal e  Vereador André Ricardo Martins.  Agradeceu a presença dos

representantes da Secretaria  de Desenvolvimento Social  presentes  na

audiência, Cibele Freire Diniz, coordenadora da Coordenadoria do Idoso e

Rosana  Beatriz  Mourão, coordenadora da  Coordenadoria  do  Bolsa

Família.  O  Presidente  da  mesa  passou  à  leitura  do  Regulamento  das

Audiências Públicas do Plano Diretor e a seguir apresentou as diretrizes

propostas  para  discussão e  passou a  palavra  para  o  Vereador  André

Ricardo que cumprimentou a todos e fez crítica sobre a distribuição de

verbas no município, justificando que, enquanto teriam sido repassados

para os esportes, cerca de  um milhão e cem mil reais (R$1.100.000),

sendo  quinhentos  mil  reais  (R$500.000),  contemplando três  (03)

instituições,  para doze  (12)  instituições  sociais  foram  destinados

somente  cinquenta  mil  reais  (R$50.000),  para  cada  uma.  Disse  que

talvez não haja discrepância de distribuição de valores, mas para isso

sugeriu  que  esses  devem  ser  repassados  com  melhor  critério,



independente  do  gestor,  beneficiando  mais  a  área  social. Abertas  as

discussões públicas, Dr. Antônio Caldeira, médico da Santa Casa, sugeriu

a integração do Sistema Único de Saúde (SUS) com o Sistema Único de

Assistência  Social  (SUAS).  Destacou  o  caso  dos portadores  de

deficiências,  pois,  não  existe  um  cadastro  efetivo  dessas  pessoas.

Jefferson Tolentino explicou ao público que também poderão encaminhar

propostas, até a primeira quinzena de novembro, para o Espaço do Plano

Diretor,  no  prédio  da  Prefeitura  Municipal,  salas  125/132,  que estará

disponível  para  recebê-las.  Não  havendo  mais  inscritos  para  falar,  o

presidente  da  mesa,  Antônio  Carlos  desfez  a  composição  da mesa

referente ao primeiro  tema e,  deu continuidade aos trabalhos,  com a

abordagem do tema “Defesa Social e Segurança”, quando convidou, para

tomar assento  à  mesa,  o Secretário Municipal  de  Defesa  Social,  Cel.

Franklin de Paula Silveira e o Ten. Cel. Nivaldo Ferreira, do 50o. Batalhão

de  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais.  Antônio  Carlos  leu  as  diretrizes

propostas para o setor de Defesa Social e Segurança e passou a palavra

para o Tenente Nivaldo Ferreira, que sugeriu algumas  propostas:  criar

um  Fundo Intermunicipal, visando assegurar investimentos na área de

segurança; contemplar algum quesito  sobre o trânsito e mobilidade.  O

secretário Cel. Franklin de Paula falou sobre o programa de proteção da

mulher,  e  que   apresentará  propostas  para  a  coordenação do  Plano

Diretor. Vanessa Alves  Lima, Coordenadora do  Centro de Criminalidade

propôs que  seja  alterado  o  item V,  sugeriu reativar  os  Conselho  de

Segurança (CONSESPS) e fortalecer  os que já  existem.  Cel. Franklin de

Paula enfatizou  a  importância  dos  CONSESPS  e,  lembrou,  que   o

(IGESP) Integração de Gestão e  Segurança Pública  não está  mais  se

reunindo.  Propôs que o (GGIM)  Gabinete de Gestão Integrada Municipal

possa suprir tal falta, visando diminuir a criminalidade em Montes Claros.

Vera  Lopo,  empresária  na  área  de  confecção, sugeriu  que  seja

disponibilizado mais militares circulando, ou seja, ronda preventiva para

melhorar a segurança,  pois o  Olho  Vivo ainda  não é o suficiente.  O

Tenente   Coronel  Nivaldo  Ferreira  destacou a possibilidade de  se  fazer

uma  restruturação  no plano de segurança pública,  para trabalharem a



prevenção.  Frisou,  ainda,  que o sistema de segurança eletrônico e as

redes de vizinhanças  precisam da participação e envolvimento de toda a

população.  Amanda  Nogueira,  do  Centro  de  Prevenção,   sugeriu  a

ampliação de políticas e critérios.  Citou,   como exemplos,  os territórios

Village  e  Morrinhos,  que trazem complexidades diferentes.  José Leite,

presidente  da Associação Comercial  de  Empreendedores da Zona Sul,

sugeriu modificações no  Item VII e solicitou  expansão do Olho  Vivo,

para a região do Major Prates, assim como buscar  novas opções, onde o

município e o Estado possam passar mais recursos, visando melhorar a

segurança. Andréa dos Santos Veloso, da Secretaria Municipal de Defesa

Social,  sugeriu ampliar o funcionamento da  Delegacia da  Mulher, pois,

até  o  momento,  esse  serviço  só  funciona em horário  comercial.  Luiz

Eduardo  Murta (FIPMOC) sugeriu implantar semáforos em alguns locais

da cidade de Montes Claros. Propôs, também, criar muros para evitar as

invasões  de  patrimônio  público, sendo  vedado  qualquer  ação  de

permanência no local. José Leite, presidente da Associação Comercial de

Empreendedores  da  Zona  Sul, sugeriu  que  os  presídios  fossem

produtivos,  que  eles  gerem  trabalho  aos  presos.  Antônio  Augusto,

presidente do COMAD - Conselho  Municipal Anti Drogas, lembrou  que

devem ser fiscalizados os comércios que vendem bebidas para menores

e,  também,  os estabelecimentos de  ensino  em  que  os  jovens  fazem

festas e fazem uso de bebidas alcoólicas. Encerrou sua participação, com

uma observação:  Montes Claros voltou  a ocupar o segundo (2º) lugar

como cidade mais violenta do Estado. A mesa foi desfeita e o Presidente

convidou,  para a composição da mesa do terceiro  tema – Saúde,  o

Secretário  Adjunto  de  Saúde,  Danilo  Narciso,  o  vereador  Fernando

Andrade (Fernandão), representante  da comissão de saúde da Câmara

Municipal, e  a  Dra.  Aparecida  Rosângela Silveira,  coordenadora  da

Coordenadoria de  Saúde  Mental do município. Foram lidas as diretrizes

propostas para o setor saúde e,  a seguir, passada a palavra para  o

vereador  Fernandão,  que  pediu que fosse  implantada a  informatização

nas  Unidades  de  Saúde.  Exemplificou  alguns  problemas  na  área  de

saúde: na Casa de Passagem as pessoas não tem o devido preparo; na



pediatria faltam profissionais; no programa Saúde em Casa é preciso seu

fortalecimento, com a perda gestão plena; além disso, deve-se encontrar

uma solução para  o transporte sanitário.  Ressaltou, ainda, as práticas

integrativas  e  complementares,  pois,  a  atuação  básica  terá várias

dificuldades.  Dr.  Danilo  salientou  que  não  é  necessário  implantar  o

serviço de Saúde Mental e sim fortalecê-lo, tendo em vista que o serviço

já  existe.  Quanto  a  implementação  da  média  complexidade  é  de

responsabilidade  da  esfera  estadual  e  federal.  Disse,  ainda,  que  o

sistema eletrônico já está funcionando,  isto é, em fase de implantação.

Danilo sugeriu que nas diretrizes em que está escrito “implementar”, seja

substituído por fortalecer ou ampliar. Sobre o serviço de saúde prisional,

o  município  o disponibiliza.  Quanto  à saúde  do  trabalhador, sugeriu

retirar a sigla CEREST, justificou que esse é um serviço que não é próprio

do município.  Danilo Narciso se colocou a disposição, para fazer algumas

adequações nas diretrizes  propostas para  a saúde,  mais em relação a

termos utilizados. Dra. Rosângela falou que é preciso ampliar e qualificar

os  Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD). Quanto

ao  Centro de Atenção Psicossocial Infantil  (CAPS-I) já se encontra em

funcionamento o Centro  de Atenção Psicossocial  em Transtorno Mental

(CAPS-TM),  sendo que o município necessita de mais uns três  (03),  e

CAPS-AD, mais um  (01). Enfatizou, ainda, que Montes Claros não tem

um serviço de urgência em saúde mental.  Segundo  os parâmetros, a

população  deveria  ter  um  quantitativo  de  mil  e  quarenta  (1040)

atendimentos por mês de psiquiatria e, na realidade, a disponibilidade é

somente  cento e cinquenta (150) por  mês,  devendo esse serviço ser

ampliado, além de todos os pontos da rede do Centro de Convivência na

Atenção Primária.  Para atender a  Portaria 3088, deveria ser criado um

grupo com participação social.  Dra. Aparecida  Rosângela Silveira falou,

ainda, que  os serviços precisam ter uma sede própria, pois, a que existe

não atendente a sociedade de forma satisfatória, além disso, os aluguéis

são difíceis para  esses  serviços.  Quanto a situação atual da saúde do

município,  enfatizou que não  se  pode   aceitar  essa situação e  que é

preciso  fazer algo para mudar. Fernando Antônio Dias sugeriu  rever o



item IV, “controle social”.  Falou da crise social,  da falta dos transportes

para pacientes acamados e os que fazem hemodiálise, pois, ficam até

quatro  (4:00)  horas  nas  macas.  Com  relação  ao extra  -  teto  dos

hospitais, Luiz Henrique, médico da Santa Casa, sugeriu criar elementos

dentro  das diretrizes, para  operacionalizá-los.  Os  cursos  da  área  de

saúde podem   fortalecer a visão dos serviços.  Sobre a gestão plena  a

situação é  pontual,  disse, tendo  em  vista  que  somos  de   uma

macrorregião de estudos, de fluxos adequados reflexíveis  e  referência

na  urgência.  É importante  ter  um  bom  centro  regulador e  várias

educações continuadas e  um  núcleo  permanente  de  cada  setor.  O

Hospital do Trauma de Montes Claros precisa ser implantado e não pode

ser abandonado.  José Leite falou  que o  Conselho Municipal de Saúde é

votado por tempo de dois  anos e pediu para registrar a  ausência  dos

servidores  de  saúde.  Sugeriu   capacitar  os  agentes comunitários  de

saúde,  para  melhor atender  a  população  nos  territórios.   Joice  de

Quadros,  coordenadora  da Coordenadoria de Saúde da Mulher,  propôs

que  sejam adquiridos equipamentos  adequados,  para  atender  os

deficientes físicos nos consultórios. Maísa Cássia M. Soares, Conselheira

da Saúde, falou que não concorda  com a suspensão dos atendimentos

do Alpheu  de  Quadros  e,  nesse  momento,  é preciso   fortalecer  os

atendimentos  e  não  retirá-los.  Não  tendo  mais  nada  a  tratar,  o

presidente da Mesa  Antonio Carlos Moreira encerra a audiência,  e eu

Josefa  Ferreira  Cruz  secretária-executiva  do  Plano  Diretor,  lavrei  a

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

mesa.


