
 ATA DA 7a. AUDIÊNCIA PÚBLICA SETORIAL DE ATUALIZAÇÃO DO PLAN O
DIRETOR

TEMA: MOBILIDADE URBANA E  INFRAESTRUTURA (SANEAMEN TO,
ILUMINAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO)

DATA: 29/10/2015 – 17:00 HORAS

LOCAL: AUDITÓRIO DO CREA/MG – REGIONAL NORTE

Aos vinte e nove de outubro, do ano de dois mil e quinze, foi realizada a sétima Audiência Pública

Setorial de Atualização do Plano Diretor de Montes Claros – MG, onde foram abordados os temas

Mobilidade Urbana  e Infraestrutura  (Saneamento,  Iluminação e Pavimentação), no auditório  do

Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  (CREA), Regional  Norte. O  membro  da

coordenação do Plano Diretor e Inspetor Chefe do CREA/MG, engenheiro Melquiades Ferreira de

Oliveira, presidindo a mesa, cumprimentou os presentes  e convidou para composição da mesma, 

Jefferson Tolentino, Coordenador do Plano Diretor; André Serretti, Assessor da Superintendência de

Planejamento  e  Apoio  ao  Desenvolvimento  Regional,  representando  a Secretaria de  Estado  de

Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão  Metropolitana  -  SEDRU-MG;  Gilmar

Ribeiro, diretor do MCTRANS; Lúcia Ramos, diretora da Secretaria de Serviços Urbanos; arquiteto

urbanista Antônio Moura, Conselheiro do CAU/MG e membro da coordenação do Plano Diretor; e

o engenheiro Guilherme Guimarães, do CREA/MG e membro da coordenação do Plano Diretor. Foi

lido o regulamento  das audiências públicas  pelo presidente da mesa e, logo em seguida,  foram

apresentadas  as  propostas  de  diretrizes  setoriais,  para  discussão, pelo  engenheiro Guilherme

Guimarães.  Jessé Joel de Lima,  membro do Núcleo Gestor  do Plano Diretor, falou que  se  deve

promover a integralidade, onde as pessoas possam ter acesso a todas as políticas, principalmente, à

de saneamento.  Pedro Bicalho falou que devem ser  definidos prazos para implantação do sistema

ode tratamento de água  para os Distritos,  para o início de ações para a proteção dos mananciais,

bem  como  para  iniciar  as  drenagens.  Walter  Abreu,  Secretário-Executivo do  Conselho  de

Desenvolvimento  Sustentável  de  Montes  Claros  (CODEMC),  sugeriu  que  o  Plano  Diretor

estabeleça pagamento a programas  do meio ambiente. Falou, ainda, que os  recursos muitas vezes

são investidos de forma inadequada,  gasta-se muito com  o processo burocrático e, quando este

chega  no campo, o dinheiro é pouco  e não  dá para realizar nada. Aneliza Ameida,  membro do

Núcleo Gestor e técnica do IEF, falou que o Parque Estadual Lapa Grande abastece quase cinquenta

por cento (50%) do município com água, e precisa ser implementada a sua revitalização. Sugere que

o Plano Diretor  insira nas suas diretrizes a recuperação das áreas de mananciais. Dois mil (2000)

hectares precisam ser  recuperados. Propôs  priorizar a  regulação  fundiária,  e ressaltou,  que  é

necessário dar incentivos, para as pessoas que preservam os mananciais. Em relação ao item XLIX,



propôs especificar os locais onde será a retirada de estacionamento de veículos na área central,  e

com relação ao item LIII, especificar também as áreas adjacentes da área central, para a retirada dos

veículos com tração animal. O engenheiro Guilherme Guimarães concordou com as falas dos que o

antecederam, e  falou  que  é importante  que  o Plano Diretor  defina  quais  os  mananciais  para

preservação. Valdey Soares Pereira,  do Trabalho Social, falou da  necessidade da  obra no Major

Prates,  envolvendo drenagem e asfalto de rua lateral  da  Avenida Francisco Gaetani. A vereadora

Marly do Povo agradeceu os presentes e garantiu que a Câmara Municipal está à disposição, como

parceira, para aprovar as propostas do Plano Diretor. O participante da audiência, Anselmo Mendes,

reclamou que as leis não saem do papel, e precisam ser cumpridas, e exemplifica  sobre as calçadas

da cidade, que continuam da mesma forma,  onde  os  pedestres,  cadeirantes  e grávidas não tem

espaço adequado para trafegar, precisam andar na rua. Sugere o uso da faixa de servidão, da linha

de transmissão  de energia, no Ibituruna, para uma avenida visando desafogar a avenida  Mestra

Fininha, com construção de uma ponte sobre o rio Carrapato.  Questionou se poderá inserir prazo,

para  aplicação  das  diretrizes  no  Plano  Diretor.  Guilherme  Guimarães esclareceu que  nas  leis

complementares,  o  prazo vai  deve  ser  colocado.  Antônio  Carlos  falou  que  o  prazo  poderá  ser

sugerido, para as prioridades, que serão definidas nas audiências públicas comunitárias. José Leite,

membro do Núcleo Gestor,  propôs a revisão da logística do transporte coletivo  municipal, com a

criação de linhas inter bairros. Falou que é necessário maior fiscalização na obstrução das calçadas

(passeios). Maria Lúcia Ramos, da Secretaria de Serviços Urbanos, falou que o Código de Posturas

é  de 1976, estndo desatualizado, e que a multa é pouco, por isso o infrator muitas vezes prefere

pagar  a multa.  A previsão é que a mesma deverá passar  para  até dois mil  e quatrocentos reais

(R$2.400,00). Não se pode deixar o particular ocupar o espaço do pedestre. Guilherme Veloso leu

as diretrizes de iluminação pública. Fernando Henrique, da secretaria executiva do Plano Diretor e

do CODEMC, apresentou relação de propostas encaminhada pelo CODEMC, cabendo destacar:  no

item VIII,  acrescentar -  Priorizar......  e  não  dos  veículos,  respeitando os  critérios  técnicos,  o

acesso...; no item XIII,  substituir -  Melhorar as …...... por meio de tratamento  das calçadas e

vias.....;  no  item XXVI,   acrescentar – Implantar  e  integrar  ciclovias.....;  no  item XXVIII.2,

acrescentar – Urbanizar.....  com faixas de circulação,  praças.....;  no item XXIX,  acrescentar –

Analisar …... e de cargas perigosas, em especial, no centro da cidade; no item XXX, acrescentar

itens – XXX.3 – Incentivar o sistema de transbordo, coibindo o tráfego de veículos pesados nas

áreas  adensadas;  XXX.4  –  Promover  a  implantação  de  terminal  intermodal  de  cargas  nas

proximidades  do  aeroporto.;  no  item  XXXVII,  acrescentar  –  Promover  a  criação.....  dos

transportes  e a satisfação dos usuários.; acrescentar o item – Adoção de software/aplicativo, para

acompanhar o trajeto do transporte coletivo público pelos usuários, por meio de computadores

pessoais (CPU, notebook, tablet, smartphone, etc.;  no item XLIII,  acrescentar –  Promover.... e



passeios,  observando  e  exigindo  padronização  vigente  na  legislação,  aplicando  as  sanções

necessárias,  em  áreas  urbanizadas,  para  o  seu  cumprimento.;  no  item  LX,  acrescentar –

Melhorar.......  com os Distritos,  localidades rurais e municípios.....  Com relação às diretrizes de

Saneamento – abastecimento de água, foi proposto  acrescentar, no item IV – Implementar nos

Distritos, sistemas de abastecimento de água, atendendo as legislações vigentes do Ministério da

Saúde. Com relação a esgotamento sanitário,  substituir, no item VII, Implantar, por  Garantir;  na

Drenagem, acrescentar, no item IV – Criar uma política de incentivo para a obrigatoriedade da

reservação.....;  na Pavimentação ,  acrescentar  o item  VII – Exigir dos novos empreendimentos

(loteamentos) o cumprimento da legislação vigente, para a implementação das redes de água,

esgoto e drenagem urbana, antes da pavimentação; na Iluminação Pública, acrescentar o item V –

Garantir a pronta substituição, reposição e manutenção da iluminação pública (Lâmpadas dos

postes). O engenheiro Jessé Lima, membro do Núcleo Gestor, falou que se pode colocar estímulos

para  geração  de  energia  alternativa.  Guilherme  Veloso,  Secretário  Adjunto  de  Ciência  da

Tecnologia, informou que foi assinado o contrato, para a troca do sistema de transmissão de energia,

no bairro Ibituruna. Sugeriu iluminação da zona rural, até mesmo para segurança,  nos distritos e

povoados. Já foram atendidas mais de sessenta (60) solicitações. Destacou que pela Resolução 486

– toda pessoa física  e jurídica pode gerar sua energia. A Cidade Administrativa terá energia própria

–  e se fará a compensação  com a CEMIG, de acordo com a legislação.  Walter Abreu,  secretário

executivo do CODEMC, sugeriu  criar mecanismos de  incentivos  para os novos empreendimentos

imobiliários,  que  implantarem  energia  solar  fotovoltaica. O  presidente  da  mesa  convidou  o

Subsecretário de Estado  de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana-

SEDRU/MG, Diran  Rodrigues, representando o Secretário de Estado e Deputado Tadeu Martins

Leite, que enviou correspondência justificando sua ausência, tendo usado da palavra, para afirmar

que a SEDRU/MG está à disposição do município, para contribuir no que for necessário, lembrando

que é parceira na elaboração do Plano Diretor.  Justificou o atraso à Audiência, em função de ter

acabado de chegar de Belo Horizonte de carro. Não tendo mais nada a tratar, o presidente da mesa,

Melquíades de Oliveira, agradeceu a presença de todos e encerrou 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.


