
 ATA DA 3º AUDIÊNCIA PÚBLICA COMUNITÁRIA DE ATUALIZ AÇÃO DO PLANO
DIRETOR DE MONTES CLAROS – REGIÃO DO GRANDE SANTOS REIS

DATA: 09/11/2015 – 19:00 HORAS

LOCAL: ESCOLA ESTADUAL BELVINDA RIBEIRO

Às dezenove horas, do dia nove de novembro, do ano de dois mil e quinze, foi realizada a terceira
Audiência Pública Comunitária de Atualização do Plano Diretor de Montes Claros – MG, da Região
do Grande Santos Reis, na Escola Estadual Belvinda Ribeiro. Jefferson Tolentino, Coordenador do
Plano Diretor, presidiu a mesa, cumprimentou os presentes e convidou para composição da mesma,
a  vereadora Marly do  Povo, a diretora da escola Maria Francisca da Silva e o  coordenador  da
Regional  dos  Santos  Reis,  Jenival  Leal  Rodrigues.  Jefferson  Tolentino  expôs  aos  presentes  o
histórico do Plano Diretor, sua importância para o município e esclareceu sobre o Regulamento de
realização das Audiências Públicas. O presidente da mesa passou a palavra à vereadora Marly do
Povo, que falou sobre a falta de participação da população, solicitou que se possível acontecer outro
encontro na região do Santos Reis e, elogiou a o trabalho de atualização do Plano Diretor. A diretora
da  escola,  Maria  Francisca  agradeceu  a  Deus  e  às  pessoas,  e  destacou  que  as  propostas  são
importantes, para o desenvolvimento do município. Disse que a população do Grande Santos Reis é
sempre participativa. Informou,  ainda, que está à disposição, caso o Plano Diretor necessite fazer
outras  reuniões.  Jenival  Leal  falou  que  é  importante  a  quantidade  de  participantes,  mas  que
qualidade é fundamental e, que isso eles tinham, pois só havia formadores de opinião e lideranças.
Jefferson  Tolentino  leu  as  propostas  de  diretrizes da  saúde,  defesa  social,  segurança,
desenvolvimento social, uso e ocupação do solo, meio ambiente, resíduos sólidos, desenvolvimento
econômico (indústria, comércio, serviços, agricultura e agronegócios), educação, cultura, esportes e
lazer, mobilidade urbana, infraestrutura (saneamento, iluminação e pavimentação) e uso e ocupação
do solo, para serem discutidas. Luiz Cláudio, da Vila São Francisco de Assis, sugeriu mudanças no
fortalecimento das políticas  públicas. Ludmila Rego, do CRAS Santos Reis, propôs estimular a
criação  do  Conselho  dos  Usuários  da  Assistência  e  dos Trabalhadores  do  Sistema  Único  de
Assistência Social (SUAS). Falou que falta informação para a comunidade. Ludmila disse, ainda,
que  a  região  é  composta  por  vinte  e  cinco  bairros  e fez  referência  à  carência  de  quadras
poliesportivas  e  equipamentos  para  práticas  esportivas  na  região. Maurício,  da  Vila  Atlântida,
sugeriu parceria com a Lafarge, para revitalização do rio Pai João. A seguir, foram formados grupos,
para discussão das diretrizes setoriais, tendo sido os resultados, apresentados pelos realtores de cada
um  deles. GRUPO  I (SAÚDE,  DEFESA  SOCIAL  ,   DESENVOLVIMNTO  SOCIAL,
SANEAMENTO E MOBILIDADE URBANA) – relatores: Douglas Santiago, da Vila Atlantida, e
João de Deus, dos Santos Reis. SAÚDE > 1-  Fortalecer a rede de Assistência Social dos CAPS; 2-
Fortalecer os Conselhos Gestores de Saúde, com capacitação de seus membros; 3- Combater a
precarização dos serviços de saúde, através do concurso público, com valorização dos profiddionais
e usuários do sistema; 4- Adequar  as instalações e equipamentos dos serviços de saúde, com
manutenção  dos  existentes;  5-  Manter  no  município  o sistema de  Gestão  Plena  da  Saúde;  6-
Garantir  a  ampliação das  cotas   de exames e  especialidades  médicas.  DESENVOLVIMENTO
SOCIAL > 1- Garantir a realização do concurso público; 2- Garantir  a formação dos Conselhos
Regionais  de  Assistência  Social;  3-  Garantir  a  manutenção  dos  prédios  e  equipamentos  de
assistência social, garantindo a acessibilidade aos usuários dos serviços. DEFESA SOCIAL > 1-
Implantar as estações sismológicas, em parceria com as instituições de ensino superior e o Governo
Federal; 2-  Promover o acompanhamento e monitorização das áreas de risco e sua população; 3-
Monitorar  as implosõs das empresas  mineradoras.  SANEAMENTO > 1-  Realizar  serviços de
drenagem em áreas de risco de inundações. MOBILIDADE URBANA >  Criar alternativas para
humanizar  o trânsito  nas avenidas de acesso ao Distrito Industrial.  GRUPO II  (EDUCAÇÃO,



CULTURA, ESPORTE E LAZER) – relatores: Jenival Leal e Maria das Mercês, do bairro Nova
Morada. EDUCAÇÃO > 1- Implantar mais escolas na periferia da cidade. CULTURA > 1- Apoiar
as iniciativas artísticas e culturais das escolas públicas em geral, dos centros de apoio comunitários,
dos grupos de danças e as festas religiosas.  ESPORTE E LAZER > 1- Incentivar a prátca esportiva,
com implantação de campos de futebol e pistas de cooper. MEIO AMBIENTE > 1- Implantar coleta
seletiva do óleo usado e a destinação final do mesmo, para evitar a poluição dos mananciais; 2-
Elaborar Plano de Segurança contra  inundações, incêndios e sinistros, em áreas de preservação
ambiental;  3- Obrigar a implantação de caixas separadoras de óleos e combustíveis em geral, em
postos  de  combustíveis,  de  troca  de  óleo  e  lavajatos. Apresentação  de  outras propostas  pela
comunidade: Na área da saúde, Jenival Leal,  propôs a criação de um centro de referência para
especialidades  médicas.  No meio ambiente,  Gonçalo  Silva,  Presidente da Associação do Bairro
Castelo Branco, propôs a construção de pequenas barragens para armazenar água.  Com relação a
mobilidade,  Paulino  Alves, presidente  do  bairro  Nossa  Senhora  Aparecida,  disse que  o  bairro
precisa  de  tudo.  Informou,  ainda,  que  no  bairro  Cidade  Industrial,  em frente  da  indústria  da
Alpargatas não há iluminação e, ocorrem acidentes constantemente. João de Deus propôs o retorno
das Olimpíadas de Bairro, com vários tipos de jogos. Falou da legalização das casas, para quem não
tem escritura, dos lotes vagos no bairro Vila Atlântida, sugeriu construir mais Estratégias Saúde da
Família (ESF), integração dos ônibus, pediu lâmpadas de LED na iluminação pública. Dedé Ruas
propôs, nas diretrizes de drenagem urbana, rede pluvial canalizada para a rua Padre Gangana, pois
quando chove alaga a praça São Vicente.  Solicitou sinalização ou passarela para travessia dos
alunos da escola Irmã Beata.  Esciene da Silva falou que o bairro Vila São Lourenço com 250
habitantes, não tem luz, o esgoto está céu aberto.Solicita a duplicação da Lincon Alves. Quase todas
as administrações só prometem e não cumprem, só ficam no papel. A seguir o Presidente da Mesa,
encerrou a Audiência Pública, agradecendo a todos e, em especial à diretora da Escola  Estadual
Belvinda Ribeiro,  pela cessão do espaço e pelo apoio.Não tendo nada mais  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.


