
 AUDIÊNCIA PÚBLICA DE LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO DO PLANO
DIRETOR E ELEIÇÃO DO NÚCLEO GESTOR

DATA: 05/10/2015 – 19:00 HORAS

LOCAL: SALÃO DE EVENTOS DA 11ª SUBSEÇÃO OAB/MG

PAUTA DA REUNIÃO: 

Às  dezenove  horas,  do  dia  cinco  de  outubro,  do  ano  de  dois  mil  e  quinze
(05/10/2015), foi realizada a Audiência Pública de  Atualização do Plano Diretor de
Montes Claros. Foram convidados, para composição da  mesa de honra, Ruy Adriano
Borges Muniz, Prefeito de Montes Claros, Deputado Estadual Luiz Tadeu Martins Leite,
Secretário  de  Estado de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão
Metropolitana  (SEDRU/MG),  Tania  Raquel  de  Queiroz  Muniz  ,  Deputada  Federal  e
primeira  dama do  Município,   Aluísia  Beraldo  Ribeiro  -   Promotora  Pública  da  7a.
Promotoria de Justiça de Montes Claros,  Edilson Torquato, Presidente da  Associação
Comercial,  Industrial e de Serviços de Montes Claros  e, do CODEMC – Conselho de
Desenvolvimento  Sustentável  de  Montes  Claros,  os  vereadores  Eduardo  Rodrigues
Madureira, Cláudio Ribeiro Prates, Marly das Graças Alves e Silva e Ladislau Ronaldo
Ferreira.   O Prefeito  Ruy  Muniz  fez  a  abertura  da  audiência,   cumprimentou  os
presentes e falou da importância que o Plano Diretor tem para o desenvolvimento do
município,  comentando a necessidade de atualização do mesmo, para a busca de
novos rumos para o desenvolvimento sócio urbanístico do município, e conclamando a
população a participar das audiências públicas. O Vereador Cláudio Prates falou em
nome  dos  vereadores,  destacando  que  o  Poder  Legislativo  se coloca  ao  lado  da
população na elaboração do Plano Diretor,  visando garantir  ampla participação da
comunidade na busca de melhor qualidade de vida para todos. Em seguida,  falou a
Promotora Pública Aluísia Beraldo, destacando que o novo Plano Diretor de Montes
Claros deve encontrar um ponto de equilíbrio entre seu desenvolvimento urbano e a
preservação do meio ambiente e de seu patrimônio histórico e cultural. A Deputada
Federal  Raquel  Muniz  lembrou  dos  primeiros  passos  para  a  atualização  do  Plano
Diretor, destacando a parceria eficaz entre o Estado, a Prefeitura e as Instituições de
Ensino Superior, que ao longo de mais de um ano vem trabalhando no projeto do novo
Plano  Diretor,  instrumento  sem  o  qual  Montes  Claros  não  poderia  continuar  seu
crescimento  econômico,  social  e  urbanístico  de  forma  desordenada.  Após  os
pronunciamentos, passou-se à assinatura pelo  Prefeito Ruy Muniz e o Secretário de
Estado Luiz Martins Leite,  de Termo de  Cooperação  Técnica, entre  a Secretaria de
Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão  Metropolitana  (SEDRU/MG),
Prefeitura Municipal  de Montes Claros,  Faculdades Pitágoras,  Faculdades Unidas do
Norte  de  Minas  (FUNORTE)  e  Faculdades Santo  Agostinho.  Posteriormente,  foi
proferida uma palestra sobre os objetivos do Plano Diretor, ministrada pelos arquitetos
urbanistas Davidson Caldeira  e Antônio Augusto Pereira Moura,  este  conselheiro do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU/MG). Jefferson Tolentino,
assessor de gestão municipal e coordenador do Plano Diretor, usou da palavra, para
falar da metodologia adotada no caso de Montes Claros, onde se buscou, de um lado,
o apoio técnico da SEDRU/MG e, de outro, o conhecimento das instituições de Ensino
Superior,  além de contar,  ainda,  com  as parcerias  com o IBGE e a UNIMONTES,
através  de  seu  departamento  de  geoprocessamento.  Enfatizou,  também,  a
participação do CAU/MG, do CREA/MG e do CODEMC – Conselho de Desenvolvimento
Sustentável  de  Montes  Claros.  Discorreu  sobre  a  etapas  de  atualização  do  Plano
Diretor e sobre a programação das audiências públicas que se iniciarão no dia oito de
outubro próximo. O professor  Marcos Esdras,  da Universidade Estadual de Montes



Claros (UNIMONTES),  fez uso da palavra para informar que já estão disponíveis, no
site da prefeitura,  todas as informações e dados estatísticos e setoriais do município.
Como previsto na programação, passou-se, a seguir, à eleição do Núcleo Gestor do
Plano  Diretor,  tendo  o  coordenador  do  Plano,  Jefferson Tolentino, apresentado  os
nomes já indicados pelos  diversos segmentos convidados,  para compor o  referido
Núcleo, do poder publico e  das entidades representativas de classe. Pelo executivo
municipal:  Secretaria de Infraestrutura e  Planejamento Urbano - João dos Santos
Guimarães  Neto; Assessoria  de  Gestão  - Guilherme  Quaresma  dos  Santos;
Assessoria de Gestão -  André Pereira Mori.  Pelo poder Legislativo: Presidente da
Câmara,  Vereador  José Marcos Martins de Freitas.  Pelas  entidades de  classes:
CODEMC  -  Conselho de Desenvolvimento Sustentável do Norte de Minas -  Marcos
Fábio de Oliveira;  Sociedade Rural - Diretor de Ralações Públicas Leonardo Lima
de Vasconcelos;   CREA/MG  -  Regional de Montes Claros -  Jessé Joel de Lima;
CAU/MG  –  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  /  Unidade  de  Montes  Claros  –
Conselheiro Antonio Augusto Pereira Moura; 11a. Subseção Regional da OAB/MG -
Eduardo Santos Guedes;  CORDAM-Coordenadoria  das Organizações e Associações
de  Moradores  do  Município  de  Montes Claros/MG  - Verlane  Morais.  Jefferson
Tolentino informou aos presentes que estavam abertas três (03) vagas, devendo ser
realizada votação pelos interessados presentes, além da homologação pelos presentes
dos nomes apresentados.  Na sequência,  houve a apresentação de candidaturas ao
Núcleo  Gestor,  representadas  pelo  IDU  –  Instituto  de  Desenvolvimento  Urbano
Sustentável  e  Apoio  ao  Meio  Ambiente,  ACEZS  -  Associação  Comercial  e  de
Empreendedores da Zona Sul e Associação de Moradores do Bairro Augusta Mota.
Colocando-os  em  votação,  resultou  da  seguinte  maneira:  Anderson  Torquato,
representante do  Instituto de Desenvolvimento Urbano Sustentável e Apoio ao Meio
Ambiente  (IDU)  =  29  votos,  José  Leite,  Presidente  da  Associação  Comercial  de
Empreendedores  da  Zona  Sul  =  05  votos  e,  representante  da  Associação  dos
Moradores do Bairro Augusta Mota = 03 votos. Ficou definida a participação no Núcleo
dos dois mais votados, ficando reservada uma vaga para representação de uma ONG
ambiental,  decidido  que   a  Promotoria  Pública  definirá,  com  representantes  das
mesmas,  a  indicação.  De outro lado,  foi  proposto e  aprovado a indicação  de  um
representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.   Procedida a votação das
propostas apresentadas,  foram aprovadas por  aclamação.  A seguir,  e  encerrada a
eleição  do  Núcleo  Gestor,  foram  os  seus  membros, convidados  para  reunião, na
Prefeitura  Municipal no dia seguinte (06/10/2015), às dezessete (17) horas, cujo o
objetivo  é  uma capacitação.  O  prefeito  fez  o  encerramento  da  Audiência  Pública,
agradecendo aos presentes e enfatizando a participação dos mesmos na continuidade
dos  trabalhos,  que  deverão  seguir  nos  próximos  dias.  Eu  Josefa  Ferreira  Cruz
secretária-executiva do Plano Diretor lavrei a presente ata, que após lida e aprovada,
será assinada por todos presentes.


