
 ATA DA 6a. AUDIÊNCIA PÚBLICA SETORIALDE ATUALIZAÇÃO DO PLANO
DIRETOR DE MONTES CLAROS – MG

TEMAS: EDUCAÇÃO/ CULTURA, ESPORTES E LAZER

DATA: 27/10/2015 – 17:00 HORAS

LOCAL: AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL HERMES DE PAULA

Aos vinte e sete de outubro, do ano de dois mil e quinze, foi realizada a Audiência Pública Setorial
de  Atualização  do  Plano  Diretor  de  Montes  Claros  –  MG,  onde  foram abordados os  temas
Educação,  Cultura,  Esportes  e  Lazer,   no  auditório  do Centro  Cultural  Hermes  de  Paula.  O
engenheiro   Antonio  Carlos  Moreira,  membro  da  equipe  de  coordenação  do  Plano  Diretor,
presidindo a mesa, cumprimentou os presentes e convidou, para composição da mesma,  Antônio
Eustáquio Gomes, Secretário Adjunto de Esportes e Lazer; Marly do Povo, Vereadora, e a arquiteta
urbanista  Andrea  Vilella Arruda,  representante do CAU/MG e da coordenação do Plano Diretor.
Foram lidas as normas da audiência pública e, posteriormente, as propostas de diretrizes setoriais de
Cultura, Esportes e Lazer, pelo presidente da mesa. Agradeceu a presença das diretoras de escolas
municipais  presentes.  Marly das  Graças falou  da  importância  do  Plano  Diretor,  lembrando  a
necessidade da participação de todos nas audiências públicas. Logo em seguida, o senhor vice-
prefeito José Vicente Medeiros,  foi convidado para compor a mesa, e usando da palavra, afirmou
que o atual Plano Diretor de Montes Claros já está ultrapassado e, se tivesse um novo Plano Diretor
há mais  tempo,  Montes Claros  estaria  bem melhor.  Pediu licença  para sair, pois,  tinha outros
compromissos. O Presidente da audiência  convidou, para a mesa, o senhor  Carlos Roberto Borges
Muniz, Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, a quem foi passada a palavra. Falou das
“ondas”,  que  envolvem o  momento:  “alimentação”  -  supermercados  dos  bairros,  onde  os
comerciantes  ofertam produtos   sem  agrotóxicos,  valorizando  os  pequenos  produtores;
“movimentação e trânsito” - onde se possa ter uma cidade com  passeios largos e arborizados para
pedestres.  Antônio  Eustáquio  (Toninho  da  Cowan),  Secretário  de  Esportes  e  Lazer, falou  das
atividades  de  lazer  e  cultura,  tendo  destacado  a Festa  Nacional  do  Pequi. Foram também
convidados, para compor a mesa, a   Secretária  Municipal  de Educação,  Suely  dos Reis Nobre

Ferreira e Huagner  Cardoso, Secretário Adjunto de Educação.  Houve uma quebra do protocolo,
conforme foi dito no início das atividades, quando, primeiro, fariam parte da mesa os representantes
do primeiro tema – Cultura, Esportes e Lazer e, em seguida, do segundo tema - Educação. Toninho
da COWAN agradeceu o prefeito pelo fomento das políticas dos esportes.  Falou dos campos de
futebol, que estão acabando, exemplificando que tem 24/26 campos que estão em áreas verdes e em
áreas  institucionais.  Sugeriu  pedir  autorização ao  Codema,  para  a  permanência  dos  mesmos.
Parabenizou a equipe que elaborou  as propostas de diretrizes,  frisou que estão ótimas e pouco tem
a acrescentar. O presidente da mesa abre espaço para o público.  Isabela  Veloso Lopes Versiani,
técnica da secretaria de esportes, falou que os Planos Diretores de 2001 e 2007 (não aprovado) não
eram  condizentes  com  a  realidade  do  nosso  município.  Sobre  os  equipamentos  de  esportes,
informou, que  foi realizado pela Secretaria de Esportes, o levantamento visando criação de novos
equipamentos nos bairros. Enfatizou que a comunidade precisa participar, com a preservação dos
equipamentos,   principalmente, das academias ao ar livre. Sobre os parques infantis nos bairros, é
preciso pensar. Hoje, no município, só existem três tipos de esportes. Carolina Tameirão,  estudante,
falou  que a questão ambiental deve estar em primeiro lugar,  e salientou, que devem inserir a massa
verde em todos os bairros. Luiz Fróes, da UNIMONTES, falou que é preciso interromper a extinção
dos campos de várzea. João Cássio Lopes , da UFMG, pediu a inclusão no plano, da criação dos
parques, para fins de lazer, de forma que aproxime mais a população, pois, as poucas praças que
existem, estão abandonadas.  Sugere,  ainda, que seja feito termo de ajuste  de  conduta,  junto  ao
CODEMA,  visando   criar  disciplinas  curriculares,  que  visem integrar   praticas  esportivas,



amadoras e profissionais, nas escolas. Maria Elaine Murta, diretora do  CEMEI Eloi Lopes,  falou
que faltam estruturas nos conjuntos habitacionais, que estão sendo  construídos, e trazem problemas
como violência. São necessários equipamentos de esportes nos mesmos, citando como exemplo, o
conjunto do bairro Vilage. Toninho  da COWAN falou que isso depende do programa PAC II  e,
segundo ele,  o  prefeito  falou  que outros  conjuntos  não poderão ser  mais  construídos,  sem  as
estruturas adequadas.  Fernando do Facela  falou que o  Programa  2º tempo,  na escola integral,
permite  a  prática  do  judô  em  mais  de  vinte  (20)  escolas,  com  mais  de  quinze  (15)  atletas
classificados. Carlos Muniz falou do palco itinerante, sendo que cinco distritos de Montes Claros já
foram beneficiados com o projeto.  Falou que, somente neste ano de dois mil e  quinze, já foram
realizados 160 eventos, sempre valorizando a cultura regional. Sobre o patrimônio cultural , disse
que vários prédios de Montes Claros estão perdendo as características  arquitetônicas e urbanísticas.
Citou que o casarão de Dona Geni,  adquirido pelo município, será  transformado em museu da
cidade.  Afirmou que muitos prédios  históricos  são destruídos na calada da noite,  ou nos fins de
semana, em momentos quando não há fiscalização. Daniela Soares, professora de CEMEI, disse que
é notório o trabalho, que tem sido feito em Montes Claros na cultura,  e parabenizou a todos pelo
trabalho. A vereadora Marly do Povo ressaltou que a cultura tem buscado melhorar cada dia. Raquel
Veloso de Mendonça, técnica  da secretaria de cultura,  falou que Montes Claros foi batizada como
a cidade da arte e da cultura. Consuelo Fonseca Soares, diretora do Cemei Raimundo Neto,  sugeriu
criar um coral municipal e uma orquestra. Carlos Muniz respondeu que já está em conversa com um
maestro,  para fazer um coral infantil em Montes Claros.  Elaine Murta sugeriu cirar um projeto,
para desenvolver a imaginação das crianças, com  contadores de história.  Carlos Muniz ressaltou
que estão  pensando em criar,  também, em  Montes Claros,  um projeto de  vesperata.   A seguir,
foram lidas as  diretrizes  setoriais  da Educação,  pelo presidente  da mesa. Passada a  palavra  à
Secretária Municipal de Educação,  Suely Nobre,  informou que as diretrizes da educação não são
somente para a educação básica  e,  também,  para   os  cursos  técnicos e profissionais, sendo que
educação   é responsabilidade de todos.  Disse que  trezentas (300) crianças, ainda, não estão na
escola,  no município, e o desafio é a educação infantil até três (03) anos, sendo a carência de creche
a  nível de Brasil. No final do ano, deverão ser iniciadas  as construção de creches – educação de
tempo integral, porém, não temos hoje estruturas físicas satisfatórias. Estamos buscando atingir as
metas do Plano Municipal Decenal da Educação, que já estão aprovadas,  sendo lei em Montes
Claros. Huagner Cardoso justificou o silêncio dos presentes, com relação às diretrizes apresentadas
da educação, porque já foram palco de discussão, para elaboração das metas decenais,   conforme
preconiza o Ministério da Educação. 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 apresente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa.


