
 ATA DA 7º AUDIÊNCIA PÚBLICA COMUNITÁRIA DE ATUALIZ AÇÃO DO PLANO
DIRETOR DE MONTES CLAROS – ZONA RURAL - NOVA ESPERA NÇA

DATA: 21/11/2015 – 08:30 HORAS

LOCAL: ESCOLA ESTADUAL MARILDA DE OLIVEIRA

Às oito horas e trinta minutos, do dia  vinte e um de novembro, do ano de dois mil e quinze, foi

realizada a  sétima Audiência  Pública  Comunitária de Atualização do Plano Diretor  de Montes

Claros – MG, na Escola Estadual Marilda de Oliveira, no Distrito de Nova Esperança. Estiveram

presentes  à  Audiência  Pública  os  vereadores  Diu  Andrade  e  Ildeu  Maia,  também  Secretário

Municipal de Agricultura, além do Coordenador do Plano Diretor, Jefferson Tolentino, da secretaria

executiva,  Josefa  Ferreira,  além  de  Áurea  Cristina  Gonçalves,  do  gabinete  do  Vice  Prefeito.

Também presentes os presidentes de Associações, Tatiany Santos (Nova Esperança), Jair Ferreira

(Buritis do Campo Santo) e Fernando de Jesus (Olhos D'Água), e várias lideranças comunitárias da

região, bem como moradores das comunidades. Jefferson Tolentino, Coordenador do Plano Diretor,

presidiu a mesa, cumprimentou os presentes e convidou a diretora da Escola Estadual Marilda de

Oliveira, Simone de Cássia e os vereadores Adilson Andrade (Diu Andrade) e Ildeu Maia, para a

composição da mesma. Em seguida, Jefferson Tolentino explicou os objetivos do Plano Diretor  e

passou a palavra aos componentes da mesa.  O vereador Diu Andrade falou que é importante a

participação da comunidade para elaboração do Plano Diretor. Disse que a região precisa de mais

segurança, escola, estradas e outros. Simone de Cássia  falou da importância  da audiência  e  disse

que  esse é um momento único, pois, Nova Esperança foi  escolhida para  sediar, a nível rural, a

discussão do Plano Diretor. Tatiane Santos, presidente da associação de Nova Esperança, falou que

parte da população não teve interesse em comparecer, mas o que importa é a qualidade do público

presente,  pois são os que realmente estão interessados em participar e contribuir.  E, completou,

dizendo que  não concorda em realizar  outra  reunião complementar,  pois  toda a população foi

convidada, bem como todos os vereadores, e somente um (01)  compareceu até aquele momento.

Fernando de Jesus, de Olhos d´Água, falou que as necessidades são muitas, tais como: a segurança

dos alunos que vão da comunidade para a escola em Nova Esperança,  segurança nas  estradas,

segurança com o abastecimento de água. Disse que havia uma escola na comunidade antes, mas que

os alunos foram transferidos para Nova Esperança e hoje são mais de cem estudantes transportados

das comunidades rurais, e que enfrentam essas condições de locomoção.  Frisou que os poderes

públicos Municipal, Estadual e Federal, precisam olhar com uma atenção especial para o homem do

campo.  O senhor Geraldo, morador de Nova Esperança, falou que é necessário uma segurança

ostensiva, pois, os moradores estão ficando presos porque os delitos estão crescendo cada vez mais



nas  comunidades.  O vereador  e  secretário  de  Desenvolvimento  Sustentável,  Meio  Ambiente  e

Agricultura, Sebastião Ildeu Maia frisou a importância da participação da população. Disse, ainda,

que as pessoas estão desacreditadas na política, porém, falou que o prefeito está resguardando esse

trabalho  no município.  Fez crítica  ao governo Federal e Estadual e  afirmou que  o prefeito tem

trabalhado com os próprios recursos, porém, a prefeitura está no caminho certo. Disse que Nova

Esperança tem uma característica urbana. O vereador Ildeu Maia falou que a Prefeitura já vai

atender aquela região, com  infraestrutura na saúde, ou seja, com implantação de UBS, além de

outras ações na educação e melhoria de estradas. Elogiou a participação da comunidade e afirmou

ser  uma  oportunidade  ímpar,  para  a  região,  definir  suas  prioridades  no  Plano  Diretor.  O

Coordenador do Plano Diretor apresentou aos presentes as propostas de diretrizes para  discussão.

Aslideranças presentes alinharam uma série de propostas, que representam os anseios  de toda a

região, dentre as quais:  garantir infraestrutura adequada para as unidades de  saúde e educação;

garantir a manutenção das estradas rurais, com aumento dasegurança, em especial, para o transporte

escolar e público; complementar a estruturados PSF, com profissionais da área de psicologia, além

de farmacêuticos, para permitir adistribuição regional de medicamentos, evitando que a população

tenha  que  ir  até  a  sedemunicipal  buscá-los;  dotar  os  Conselhos  Tutelares  de  membros

paraatendimento da zona rural; dotar as comunidades rurais de infraestrutura de esportes e lazer,

com realização de eventos esportivos; promover articulação com a Polícia Militar, para aumentar a

segurança na zona rural;  garantir  o  tratamento do esgoto e da água na sede dos distritos,  e o

abastecimento nas comunidades rurais; garantir a preservação e recuperação das nascentes, lagoas,

dos córregos e rios, com maior fiscalização do seu uso; regularizar os loteamentos nas sedes dos

distritos  e  fiscalizar  os  novos,  exigindo  o  cumprimento  da  legislação  urbanística;  melhorar  a

CEANORTE, para melhor atender os produtores rurais.Sugeriu ainda que seja inserido “zona rural”

em todas as diretrizes  que não fossem específicas  para a zona urbana. O vereador Diu Andrade

falou sobre o travamento da construção de Nova Esperança e disse que é preciso que o município

faça a regularização fundiária. Tatiane Santos falou sobre os programas: Cidadão Nota 10 e Brasil

Alfabetizado;  e  disse que o aluno que estudou não  quer somente ser  alfabetizado e receber um

certificado, que não tem valor legal, para a continuação dos estudos em escolas, e sim, ter o direito

de poder continuá-los. Frisou que todos têm direto a educação, independente de quantidade de

alunos. Isso minimizaria a taxa de analfabetos. Simone de Cássia falou que turmas multisseriadas

prejudicam o aprendizado das crianças. Ela  sugeriu  que tragam a quadrilha,  réveillon e certos

eventos  para a zona rural.  Fernando de Jesus  falou das  festas  de setembro de Olhos d´Água  e

indagou qual seria a possibilidade do município estruturar a praça da igreja. Simone de Cássia falou

da revitalização da lagoa de Nova Esperança. Solicitou profissional para acompanhar as atividades

físicas, e pediu mais empenho para desenvolver esportes na zona rural, tais como verba específica,



apoio para o transporte, uniformes, etc. O senhor Jair Ferreira, da comunidade de Buritis do Campo

Santo, falou sobre um projeto de vôlei nas comunidades. O vereador Diu Andrade explicou que o

município não tem condições de disponibilizar valores pontuais, mas vai dar incentivos para a zona

rural, como: os jogos de camisas, árbitro para os times, investimento para o campeonato na zona

rural. Jefferson Tolentino agradeceu a todos 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.


