
 ATA DA 6º AUDIÊNCIA PÚBLICA COMUNITÁRIA DE ATUALIZ AÇÃO DO PLANO
DIRETOR – REGIÃO DO GRANDE INDEPENDÊNCIA

DATA: 19/11/2015 – 19:00 HORAS

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL GERALDO PEREIRA DE SOUZA

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

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

da Escola Municipal Geraldo Pereira de Souza. Jefferson Tolentino, Coordenador do Plano Diretor,

presidiu a mesa,  cumprimentou os presentes  e convidou,  para comporem a mesa, a diretora da

Escola Municipal Geraldo Pereira de Souza, Hilda Alves, o presidente da CORDAM, Celso Nunes,

e o Coordenador das Administrações Regionais da Secretaria de Articulação Política, José Carlos

Paixão Santos (Irmão Carlinhos). Foram, também, convidados a comporem a mesa, os vereadores

Fábio Neves e Irmão Valdinei. Em seguida, Jefferson Tolentino explicou os objetivos e  discorreu

sôbre  as  diretrizes  propostas para  discussão,  e passou a  palavra  aos  componentes  da mesa. O

vereador Fábio Neves falou da importância do Plano Diretor  e  das reuniões,  como também da

importânia da paricipação da população. Sugeriu a criação de um projeto para a construção de um

parque municipal na região, além da reestruturação da Lagoa Interlagos. O vereador Waldiney da

Silva,  por sua vez,  falou que o município  governa com todos, onde escuta as pessoas e estas são

sendo  ouvidas pelo Plano Diretor.  Disse, ainda, que está pedindo  ao prefeito  a urbanização do

Córrego  Melancias. Enfatizou, que o asfalto já chegou na região, e pediu também a restauração da

Lagoa de Interlagos. Salientou, que já foi entregue, quase toda a obra da maior avenida do bairro

Novo América. Destacou, finalmente, que está dando sua contribuição para o desenvolvimento de

Montes Claros.  Elogiou o prefeito Ruy Muniz  pela sua administração.  A professora  Hilda Alves

justificou a ausência da população,  pois,  houve reunião com os pais  pela manhã.  Disse que a

comunidade que participa tem como cobrar.  E agradeceu as pessoas que atenderam ao convite.  A

seguir,  o  Presidente  da mesa,  passou a  palavra  à  secretaria-executiva  do Plano Diretor,  Josefa

Ferreira, para coordenar a formação de grupos, para a discussão das diretrizes setoriais. Após cerca

de  quarenta  minutos,  passou-se  à  apresentação,  pelos  relatores  dos  grupos,  das  propostas

elaboradas: 1- Intensificar a atenção à saúde bucal e ocular; 2- Articular para o aproveitamento das

áreas, em baixo das redes de transmissão da CEMIG, com a implantação de pistas de cooper e

academias ao ar livre; 3- Expandir a frota de ônibus coletivos, em função do aumento da população;

4- Priorizar a pavimentação em bairros com pouca inraestrutura, como a região Nordeste da cidade,

da mesma forma que a iluminação pública; 5- Implantar sistemas de drenagem de água pluvial em

toda região do Independência, bem como revitalização da Lagoa de Interlagos; 6- Implementação



de campanhas educativas e de fiscalização, junto à população, para impedir queima do lixo urbano;

7- Apoiar e regulamentar a Feira Livre do Independência; 8- Criar Centros de Esportes Recreativos

nos  bairros;  8-  Incentivar  a  implantação de  fabriquetas  para  o  aumento  da  renda  familiar;  9-

Capacitar,  remunerar melhor e  ampliar os recursos humanos, afim de melhorar  a qualidade da

educação, no ensino médio e fundamental; 10- Implementar o ensino regular de qualidade para o

homem do campo; 12- Implantar e melhorar a infraestrutura das escolas com tempo integral. Celso

Nunes pediu outro parque de recreação para ascrianças do grande Independência. E, pediu também

a criação de fabriquetas para  as  mães,  para  que possam ajudar  na renda familiar.  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.


