
 ATA DA 8 a. AUDIÊNCIA PÚBLICA COMUNITÁRIA DE ATUALIZAÇÃO DO P LANO
DIRETOR DE MONTES CLAROS – REGIÃO DO GRANDE RENASCE NÇA

DATA: 23/11/2015 – 19:00 HORAS

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM JOSÉ DE AZEVEDO – C AIC RENASCENÇA

Às  dezenove  horas  e quarenta minutos, do dia  vinte e três de novembro, do ano de dois mil e

quinze, foi realizada a  oitava Audiência Pública  Comunitária de Atualização do Plano Diretor de

Montes Claros – MG, no CAIC Renascença. O Coordenador do Plano Diretor, Jefferson Tolentino,

presidiu a mesa, cumprimentou os presentes, agradecendo a presença à audiência, apesar da chuva

torrencial  que se abateu  sobre  a  cidade  no  horário  de realização  da mesma,  em especial   de

lideranças  das  comunidades  dos  bairros  Renascença, Tancredo  Neves,  Minas  Gerais,  Clarice

Athayde,  Santa Cecília,  Vila  Tiradentes,  Vila  Exposição,  Vila  Regina,  Vila  Anália,  São João e

Planalto II.  Convidou o Sr. Dimas Pereira, da Administração Regional do Renascença e a diretora

do Caic Renascença,  Valéria Fiúza, para a comporem a mesa.  O Presidente da mesa passou a

palavra  aos  membros  da  mesa,  tendo  o  Sr.  Dimas  Pereira  agradecido  a  presença  de  todos,

salientando  que  o  Plano  Diretor  é  o  instrumento  básico  de  planejamento  do  município  e  a

participação da comunidade, na sua elaboração, é essencial. De outro lado, a diretora do CAIC,

pofessora Valéria, destacou que os problemas das comunidades serão resolvidos na medida em que

a população se envolver nas discussões sobre a priorização dos investimentos públicos. Jefferson

Tolentino expôs aos presentes a dinâmica de atualização do Plano Diretor, a metodologia utilizada,

em parceria com o Governo do Estado, as Instituições de Ensino Superior, Conselho de Arquitetura

e Urbanismo-CAU/MG e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA/MG, Conselho de

Desenvolvimento Integrado de Montes Claros-CODEMC e outros.  Passou ao conhecimento de

todos as propostas de diretrizes, para discussão, e conduziu a formação de gupos temáticos, visando

apreciação das propostas, sua avaliação e/ou complementação, e formulação de novas propostas,

sendo concedido a cada grupo trinta a quarenta minutos.  Após o tempo disponibilizado, para os

grupos, passou-se à exposição, pelos relatores, das propostas de cada um deles: EDUCAÇÃO –

Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental

e médio, na forma integrada à educação profissional, e fomentar a qualidade da educação básica em

todas as modalidades; Implantar no  cronograma de ensino integral, música, primeiros socorros e

educação no trânsito; Manter o projeto Educação de Jovens e Adultos – EJA. SAÚDE - Estruturar

os Conselhos Gestores de Saúde;  Promover a reciclagem dos profissionais da saúde, e focar as

campanhas de saúde,  em câncer de mama e próstata, durante  todo o ano;  Fortalecer a atenção

primárias nos bairros , com especialistas nos Postos de Saúde. DESENVOLVIMENTO SOCIAL –



Priorizar a implantação de infraestrutura e saneamento em favelas e conjuntos habitacionais  já

existentes,  como  Monte  Sião,  Recanto  da  Águas,  Minas  Gerais  e  Residencial  Vitória.

MOBILIDADE – Criar terminais de integração do transporte público, para melhor locomoção dos

cidadãos;  Coibir  o  transporte de cargas  nas vias centrais  da cidade,  com a criação de acessos

alternativos.  MEIO AMBIENTE-  Combater  desmatamentos irregulares  e  arborizar  a  cidade.  A

seguir, o presidente da mesa deu por encerrada 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.


