
 ATA DA 4º AUDIÊNCIA PÚBLICA COMUNITÁRIA DE ATUALIZ AÇÃO DO PLANO
DIRETOR – REGIÃO DO GRANDE MAJOR PRATES

DATA: 12/11/2015 – 19:00 HORAS

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL DONA VIDINHA PIRES

Às dezenove horas, do dia doze de novembro, do ano de dois mil e quinze, foi realizada a quarta

Audiência Pública Comunitária de Atualização do Plano Diretor de Montes Claros – MG, na Escola

Municipal Dona Vidinha Pires,  no bairro Vargem Grande.  Jefferson Tolentino,  Coordenador do

Plano Diretor, presidiu a mesa, cumprimentou os presentes, agradeceu o apoio e cessão da Escola

Municipal Dona Vidinha Pires, pela diretora, professora Rosana Márcia, bem como a presença do

vereador Ladislau e das lideranças comunitárias da Região do Grande Major Prates, de José Leite,

membro  do  Núcleo  Gestor,  de  José Carlos  Paixão Santos  (Irmão Carlinhos), da Secretaria  de

Articulação Política e agradeceu, também, o apoio do senhor “Osvaldo do Posto” da subprefeitura

do  Major  Prates.  Dando  sequência,  convidou  para  composição  da  mesa,  o  vereador  Ladislau

Ronaldo; a diretora da Escola Municipal Dona Vidinha Pires, Rosana Márcia e o Coordenador da

Regional  do Major Prates, Frank Wanderley. Jefferson Tolentino explicou sobre a importância do

Plano Diretor,  das etapas de sua elaboração e da importância da participação da população. O

vereador Ladislau Ronaldo falou que a cidade cresceu de forma desordenada, e que a prefeitura está

agindo bem, pois o município precisa passar por este planejamento,  proposto pelo Plano Diretor,

que  deverá  ser  para  os  próximos  dez  anos.  Parabenizou  o  coordenador  do  Plano,  Jefferson

Tolentino, e falou que deseja votar e aprovar o projeto, bem como ajudar a buscar os recursos, para

a realização do desenvolvimento do município. Rosana Márcia agradeceu a presença de todos e,

ainda, disse que é necessário que o município se organize, ressaltando que a participação coletiva é

de grande importância.  Frank  Wanderley afirmou que  se empenhou o máximo para  ajudadr  a

articular e organizar a reunião.  Foi convidado para a mesa o vereador Valdivino  Antunes,  que

acabava  de  adentrar  à  reunião, a  quem  foi  dada  a  palavra,  tendo ressaltado, que  o  não

comparecimento de muitas lideranças,  se dá por  descrédito  dos mesmos.  Elogiou os trabalhos de

atualização do Plano Diretor, afirmando ser da maior importância para o crescimento ordenado do

município. José Leite, membro do Núcleo Gestor, falou que as diretrizes alí discutidas, serão o norte

para o prefeito definir as ações a serem realizadas, nos próximos anos, e pediu sabedoria para todos,

para que se possa propor as diretrizes para o coletivo.  O vereador Valdivino Antunes falou que o

bairro  Major  Prates  foi  o  que  mais  desenvolveu  nos  últimos  anos,  citou  a  pavimentação  das

avenidas dos córregos Bicano e Vargem Grande, que está sendo iniciada. Falou da falta de estrutura

no bairro Canelas, com deficiência do transporte coletivo. Falou da área de saúde e da dificuldade



do município, para reestruturar os prédios da saúde, e citou a situação que está o Centro de Saúde

Esplanada. É importante valorizar o comércio das regiões  de bairros. Citou, ainda, do velório  do

São Geraldo,  que está precisando passar por uma reforma. Jefferson Tolentino falou que o Plano

Diretor, ao final se transformará em lei e o executivo terá que cumprir suas diretrizes, que deverão

nortear  as  leis  municipais  correlatas.  Foram apresentadas por  Jefferson  Tolentino  as  diretrizes

setoriais  propostas,  para  discussão pela  assembléia da audiência.  A seguir,  foram formados os

grupos de discussão, distribuídos setorialmente,  tendo sido apresentadas as seguintes propostas:

EDUCAÇÃO >  Relator – Waldey Soares: 1-  Valorizar o servidor e elaborar Plano de Cargos e

Salários, contemplando aqueles com graduação, mestrado e doutorado, com promoção imediata,

visando a melhoria da qualidade da educação; 2- Garantir espaço físico, para que o ensino integral

funcione com o necessário conforto para os alunos. MOBILIDADE URBANA, PAVIMENTAÇÃO

E SANEAMENTO > Relator - Ígor  (CONSEP Sul): 1- Garantir os serviços de drenagem na região,

destacando-se via ao lado da Av. Francisco Gaetani, entre a rua 10 e o Posto Barral, e dos bairros

Canelas  I  e  II;   2-  Urbanização  dos  Córregos  Bicano e  Vargem  Grande  e  recomposição  da

canalização  da  Av.  Vicente  Guimarães.  Milton  Azevedo,  presidente  de  associação dos bairros

Canelas I e II,  disse que tem  muito tempo  que  os bairros  estão precisando  de  pavimentação e

drenagem.  Arthur Ribeiro  propôs a criação de infraestrutura para  a prática de esportes na região.

José Leite  propôs os plantões, nos fins de semana, nas unidades de saúde e,  no Pronto Socorro

Alpheu de  Quadros,  plantão médico na urgência e emergência.  A seguir,  o presidente da mesa

agradeceu a todos pela participação e encerrou a Audiência Pública. Não tendo mais nada 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.


