
 ATA DA 3a. AUDIÊNCIA PÚBLICA SETORIAL DE ATUALIZAÇÃO DO PLAN O
DIRETOR DE MONTES CLAROS

 TEMA: “USO E OCUPAÇÃO DO SOLO”

DATA: 15/10/2015 – 17:00 Horas

LOCAL: AUDITÓRIO DA SOCIEDADE RURAL

Às dezessete horas 17:00 horas, do dia quinze de outubro, do ano de dois mil
e quinze (15/10/2015),  foi realizada a  terceira Audiência Pública Setorial de
Atualização do  Plano  Diretor  de  Montes Claros  –  MG, onde  foi  abordado o
tema  “Uso e Ocupação do Solo”. O membro  da Coordenação  do Plano Diretor
e representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/MG, arquiteto
urbanista Antonio Augusto Moura presidiu a mesa. Cumprimentou os presentes
e  convidou, para  composição da mesa,  os  senhores  engenheiros  Melquiades
Ferreira  de   Oliveira  e José  Elias  Rabelo, e arquiteto  urbanista  Davidson
Caldeira Rocha,  também membros da coordenação do Plano Diretor. Explicou
sobre  o  Plano  Diretor,  sobre  seus objetivos  e  leu  o  regulamento,  para  a
realização das audiências.  Falou, ainda, que as Atas deverão está disponíveis
no site da prefeitura, no prazo de 15 dias posteriores às audiências. Logo em
seguida, foram apresentadas as diretrizes  sobre uso e ocupação do solo e a
palavra  foi  passada para  os integrantes da mesa.  Davidson  Caldeira  Rocha
falou sobre as diretrizes apresentadas, para discussão, e ressaltou, que nesse
momento, as pessoas poderiam sugerir e melhorar as propostas. Explicou que
as mesmas deverão, ainda,  ser apreciadas pela população e, posteriormente,
encaminhas para aprovação pela Câmara Municipal, através de projeto de lei.
José Elias falou do macrozoneamento urbano, vazios urbanos e áreas de risco,
tendo  apresentado  um  estudo  da  proposta  da  nova  planta  de
macrozoneamento  para  Montes  Claros. Melquíades  Ferreira falou  da
importância do momento para se traçar as diretrizes do crescimento  do nosso
município. Foi convidada para a mesa a vereadora Marly  do Povo.  Davidson
Caldeira enfatiza que,  para realizar  qualquer mudança do perímetro urbano,
deve-se ouvir a população  em  audiência pública.  Afirmou que o  Estatuto da
Cidade regulamenta os artigos da constituição de 1988,  falou da aplicação do
IPTU progressivo  para  as  pessoas  proprietárias  de vazios  urbanos.  Antônio
Augusto Moura,  membro  da  coordenação  do  Plano  Diretor, falou dos
instrumentos urbanísticos que  devem fazer  parte  do  Plano  Diretor,  visando
garantir   as  características  da  cidade,  pois,  nosso  município tem  sido
prejudicado, em função de demolições do patrimônio histórico, ressaltando que



também deve ser olhado o  lado  do proprietário do imóvel tombado.  Sugeriu
que  no Plano  Diretor  deveria constar  uma  data,  para  aplicação  da  lei
(Transferência do Direito de Construir), a partir da data de  aprovação pela
Câmara  Municipal.  Enfatiza,  ainda,  sobre o  impacto  de  vizinhança,  que
considera  um dos instrumentos urbanos mais essenciais,  explicando que vê a
necessidade de   organizar  a ocupação urbana, de modo que todos ganhem.
Davidson  Caldeira falou  que desenvolvimento  regional  deve  ser  levado  em
conta e envolvido o Governo Estadual, visando  uma visão macro.  José Elias
lembrou que a proposta de macrozoneamento apresentada  pode ser ajustada
e, exemplifica, que as áreas de expansão urbana na saída de Januária, devem
ser enquadradas como áreas de diretrizes especiais, pela presença de cavernas
e proximidade da área de preservação ambiental do Parque da Lapa Grande. A
expansão  urbana  do  município  para  a  região  leste  –deve  ser  o  vetor  de
crescimento da cidade, indo do novo distrito industrial, passando pelo Exército
até  a BR  135,  região sem maiores problemas naturais.  Explicou que a área
proposta do macrozoneamento está fora do perímetro urbano. Explicou que as
regiões onde se situam nascentes são  tratadas como de diretrizes especiais, e
não  poderão  ter  loteamentos  com  lotes  pequenos,  atendendo  a  legislação
ambiental  em vigor.  Lembrou, ainda,  que após  aprovação do  Plano  Diretor,
será formada uma comissão para tratar da nova lei de uso e ocupação do solo.
Antônio  Augusto  falou  sobre  o  Código  de  Posturas, que também  é  outro
instrumento  que  deverá  ser  atualizado.  Marcos  Fábio,  representante  do
CODEMC  –  Conselho  de  Desenvolvimento  Sustentável  de  Montes  Claros,
sugere que seja criado um novo distrito industrial na região sul-sudeste. Pede
que na letra C das propostas, acrescente-se ao final do item I:”repeitando a

legislação  e  critérios  técnicos”;  no  item  VII,  acrescente-se...  “da”

valorização imobiliária....; no item IX, faltou parte do texto. Propõe, também,
que o item IV, passe a ter a seguinte redação: Como forma de estímulo a
preservação do patrimônio histórico municipal: a) as áreas definidas como tal,
sejam isentas de IPTU e estabelecido o prazo de 180 dias para definir  um
programa  de  transferência  do  potencial  construtivo;  b)  estabelecer  um
programa de “quintais verdes”, ou seja, as áreas urbanas preservadas como
áreas verdes privadas sejam isentas de IPTU. Solicita acrescentar no item V :
….. ou de esgotamento sanitário,  “drenagem pluvial”, de adversidade....  O
representante do CODEMC, propõe, ainda, a inclusão na letra D (Zoneamento),
os seguintes itens: XI –  Serão definidos em todos os “grandes bairros” da
cidade,  áreas  de  uso  misto(residencial/comercial/serviço  e  indústria),
obedecida a legislação pertinente; XII – Nos novos loteamentos poderão ser
previstas  áreas  de  uso  misto;  XIII  –  Nos  novos  loteamentos,  atendidos
critérios  técnicos,  poderão  haver  processos  de  adensamento,  baseado  em
verticalização; XIV – Preservar a área da atual rede ferroviária, para área de



transporte público e áreas verdes, quando e se da retirada dos trilhos. Propõe,
ainda, que para estimular a permeabilização do solo, poderá ser aumentado o
coeficiente de edificação, desde que diminuída a taxa de ocupação  para 25%
do terreno, ficando 75% permeável. O representante do CODEMC encaminhou
outras propostas/questionamentos feitos pelos seus membros, que ficarão à
disposição no Espaço do Plano Diretor e serão devidamente apreciadas pela
coordenação de atualização do Plano.  José Elias  falou  que  o anel rodoviário
está no perímetro urbano.  Sóter  Magno (OVIVE)  propôs lançar na planta de
macrozoneamento o  Parque  da  Lapa  Grande.  A  arquiteta  Áurea Fagundes
sugeriu  criar  um  plano  de  áreas  de  preservação  ambiental  e  cultural,
valorizando a sustentabilidade, e  não somente ordenamento.  Ressaltou que
não se pode pensar somente em capitalismo e sim nos serviços ambientais e
preservar  o meio ambiente em primeiro lugar.  O arquiteto urbanista  Antônio
Augusto falou que todas as diretrizes não ferem as normas ambientais e nem
põem em risco os mananciais. Bom pensar em uma lei municipal para ampliar
as restrições,  é importante  colocar  no  Plano  Diretor  do  município  todas as
diretrizes necessárias. José Leite  (ACZES) fez referência a letra J  (Posturas
Municipais)  das  propostas, item  VIII,  dizendo  que   os  ambulantes  têm
prejudicado os comerciantes que pagam impostos,  e é preciso fiscalizar, para
evitar a situação que vem ocorrendo no Grande Major Prates.  Falou sobre a
feira  do  Major  Prates,  afirmando  que  a  mesma  não  tem  um  alvará  de
funcionamento e ninguém se manifestou, ainda, sobre a situação. Solicita que
os órgãos competentes possam fiscalizar as calçadas e regularizar a situação.
Álvaro Garrara (CAA-NM) pediu para melhorar o item V e  solicitou valorização
da zona rural. O engenheiro Melquíades Ferreira falou  da fiscalização referente
a postura,  que  é   de responsabilidade do município e,  quanto  às diretrizes
para  zona rural,  explicou que  haverá  audiências específicas  na zona  rural.
Jefferson Tolentino, da coordenação geral do Plano Diretor, completou que  as
informações dos locais das reuniões na zona rural,  estarão  disponíveis no site
da Prefeitura.  Sobre o   item X  (Zoneamento),   Walter  Abreu falou sobre o
direito de construir, que deve ser analisado com muito critério e pensando no
desenvolvimento  econômico.  O CODEMC  está discutindo  sobre  como  levar
indústria para a zona rural. Na hora de definir o zoneamento  não fechar todas
as possibilidades. Lucas Pinto informa que o IDU (Instituto de Desenvolvimento
Urbano Sustentável e Meio Ambiente) levará sugestões para a coordenação do
Plano Diretor.  Klenilton Dias (ACI-MOC) perguntou sobre a área do Ibituruna.
Davidson  Caldeira  respondeu que os moradores do referido bairro entraram
com um processo na justiça contra a lei, aprovada em gestão anterior,  e que
permitiu a construção de prédios no bairro, sendo que o decreto, emanado na
atual Administração, não permite este tipo de construção. Falou que é um caso
atípico, que espera decisão judicial. Paulo César Santiago falou que não devem



ser  tomadas decisões  inconstitucionais,  pois,   loteamentos em  áreas de
nascentes  e  rios devem  prever  sua  preservação, conforme  a  legislação.
Sugeriu,  ainda,  criar  um  projeto  para  retenção  de  água  ao  longo  do rio
Carrapato, e deu a ideia de se criarem  pequenas  barragens entre Bairro São
Geraldo até o Parque Guimarães Rosa. Soter Magno falou que essa região, em
tempos  passados,  abastecia  grande  parte  da  cidade.  Laís  Diniz  questionou
sobre os condomínios rurais.  Antônio Augusto  ressaltou que  a lei  federal  de
chacreamentos define  um  módulo  mínimo de  dois  hectares  –  todas  os
condomínios estão ilegais em Montes Claros e a Câmara aprovou uma lei para
tentar regularizar parte deles.  Melquíades Ferreira falou que a lei federal fala
de  dois  hectares  –  que  é  contra  a  formação  de  Núcleo  Urbano, pois,  os
mesmos  não  tem  infraestrutura.  A  arquiteta  Áurea defendeu  que  devem
inserir  condomínios  rurais  nas diretrizes de   uso e ocupação do solo. João
Cássio  Lopo  (UFMG) sugeriu  sejam mapeadas  áreas  de   drenagem  e de
características   de solo  e sejam feitos estudos  de sustentabilidade. Solicitou
que  no  mapa  de  macrozoneamento  sejam  inseridas  curvas  de  nível.  O
arquiteto  Antônio Augusto falou que os mapas  setoriais estão disponíveis no
site  da  Prefeitura,  e  concorda  que  devem as  diretrizes  ser  aperfeiçoadas,
conforme as diversidades do solo. Vera Lôpo  sugeriu inserir áreas de lazer e
parques em todas os quadrantes do município. Fabiano Oliveira,  Secretário
Municipal de Serviços Urbanos enfocou que existe fiscalização para resolver a
questão do  comércio de ambulantes e convida os presentes para uma reunião
que  acontecerá  no  dia  22/10,  visando  melhorar  os serviços.  A  seguir  foi
entregue ao coordenador do Plano Diretor um documento do representante da
Sociedade  Rural,  Alexandre  Machado  Pinto,  com  algumas  sugestões  para
serem avaliadas pela equipe de coordenação do Plano. Não tendo mais nada a
tratar, o presidente da mesa, arquiteto Antonio Augusto Pereira  Moura encerra
a audiência, e eu Josefa Ferreira Cruz secretária-executiva do Plano Diretor,
lavrei apresente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros
da mesa.


