
  ATA DA 4a. AUDIÊNCIA PÚBLICA SETORIAL DE ATUALIZAÇÃO DO PLAN O 
DIRETOR DE MONTES CLAROS

TEMA: MEIO AMBIENTE E RESÍDUOS SÓLIDOS

DATA: 20/10/2015 – 17:00 HORAS

LOCAL: AUDITÓRIO DAS FACULDADES SANTO AGOSTINHO

Aos vinte dias, do mês de outubro do ano dois mil e quinze, aconteceu a 4a. Audiência Pública 

Setorial  de atualização do Plano Diretor  de Montes Claros,  no auditório das Faculdades Santo 

Agostinho, presidindo a mesa dos trabalhos o senhor Kleber de Oliveira Fernandes, representante 

da  coordenação  do  Plano  Diretor  e  das  Faculdades  Santo  Agostinho,  que  cumprimentou  os 

presentes e convidou, para a compor a mesa, o coordenador do Plano Diretor Jefferson Tolentino, o 

Secretário de Municipal  de Desenvolvimento Econômico, Reinaldo Landulfo,  o Conselheiro do 

CREA/MG,  Guilherme  Guimarães,  a  promotora  pública  Aluisia  Beraldo  Ribeiro,  ,  da  7a. 

Promotoria de Justiça de Montes Claros,  a vereadora Marly das Graças – Marly do Povo e o 

Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Fabiano de Oliveira. O presidente da mesa, Kleber de 

Oliveira,  discorreu  sobre  o  Regulamento  das  Audiências  Públicas  e,  a  seguir,  apresentou  as 

propostas de diretrizes para discussão e avaliação da plenária. Guilherme Guimarães comentou que 

as diretrizes vão contribuir com o crescimento de Montes Claros. Reinaldo Landulfo, destacou da 

importância  da  construção  desse  Plano,  para   o  desenvolvimento  municipal  sustentável  e 

equilibrado,  com crescimento  e  melhoria  na  qualidade  de  vida  da  população,  e  frisou  que  é 

necessário construir aquilo que a população anseia. A promotora  Aluisia Beraldo Ribeiro falou 

sobre  as propostas  de diretrizes para  resíduos sólidos,  afirmando que as discussões devem ser 

amplas,  enfocando  que  o  empreendedorismo  só  crescerá  se  respeitar  o  meio  ambiente,  e  é 

importante sair dessa audiência, com propostas efetivas para o desenvolvimento e sustentabilidade 

do município. Fabiano de Oliveira falou que é preciso equilíbrio econômico, ambiental, social e 

cultural, e a educação da população nas questões ambientais. A arquiteta urbanista, Luciana Canan, 

da coordenação do Plano, ressaltou que é preciso  fazer a revisão do Plano Diretor, para melhorar a 

cidade.  Marcos Fábio, informou que os membros do CODEMC   sugeriram alterar o Item XIV – 

com proposta de fixar o prazo de cento e oitenta dias, ao contrário do proposto para estabelecer 

legislação específica, que prevê a coleta seletiva de lixo e sua destinação no prazo de 10 anos e , 

ainda, suprimir o item XXXII, que diz respeito a garantia de preservação e conservação da serra dos 

Montes Claros, não permitindo residências e empreendimentos numa faixa mínima de 120 metros 

(do  pé  da  serra  –  acrescentado  por  nossa  conta).  Marcos  Fábio  encaminhou,  também,  várias 

sugestões  em relação  a  outras  propostas  de diretrizes,  tais  quais:  III  –  acrescentar  ...em áreas 



particulares  “no  meio  urbano  e  rural”;  VII  –  prejudicada;  VIII  –  acrescentar  …  Definir, 

“revisar”.....;  XII – suprimir  o item;  XVI –  acrescentar  ..  Elaborar  um diagnóstico ambiental, 

“periodicamente,  a  cada dois  anos”.....;  XVII  –  substituir  proposta  por  –  Nos processos  de 

mineração em andamento no município,  deverá ter análise ambiental  da situação local e, 

especificamente, das áreas degradadas”;  XIX – acrescentar – Mapear e elaborar programa de 

preservação “ e recuperação ….; XXI – consideram de competência federal; XXIX – questionam o 

item; XXX – consideram redundante;   XXXVII  –  consideram redundante;  XXXVIII  –  pedem 

exclusão.  Outras  propostas  foram  apresentadas:  a)  Todo  o  estacionamento  deverá  ter  piso 

permeável;  b)  Recomendar,  na criação de novas vias, que a áreas destinadas a estacionamento, 

sejam de piso permeável; c) Implantar, onde for possível, sarjeta permeável.  O arquiteto  Ramon 

Guimarães falou que se deve pensar em soluções  que venham resolver a questão do lixo, definir 

diretrizes específicas para os distritos e zona urbana. Falou, também, sobre bacias hidrográficas e os 

mananciais de água, que estão cada vez mais escassos, proibir e fiscalizar para conservar, afirmando 

que  Montes Claros poderá ser referência na questão da sustentabilidade. Falou da necessidade de 

implantação de um sistema de coleta sustentável de resíduos sólidos, em especial, nas estradas de 

acesso à zona rural em locais turísticos. Sugeriu o cercamento das nascentes dos mananciais de 

água, além das medidas de sua recuperação e revitalização dos canais. O presidente da OVIVE 

(Ong Viva Verde), Sóter Magno do Carmo, sugeriu incluir, no mapa do macrozoneamento, o Parque 

Lapa Grande, e informou, que cerca de trinta e cinco por cento da água que abastece Montes Claros 

sai do Parque Estadual da Lapa Grande. Propôs, ainda, que o município possa remunerar as pessoas 

que trabalham nas  brigadas dos incêndios,  mesmo que seja pelo período mais crítico do ano. 

Anelisa Miranda (IEF) falou que a Lapa Grande e outras áreas verdes  precisam ser revitalizadas, 

com o reconhecimento dos corredores ecológicos. E sobre os parques municipais  e o zoológico, 

sugeriu  uma revisão nas propostas e se coloca a disposição para melhorá-las. Áurea Fagundes 

sugeriu inserir os distritos nos mapas do Plano Diretor, inclusive as áreas de preservação rurais e, 

sugeriu, o cadastramento de todos as árvores existentes na cidade, seu monitoramento via satélite e 

fiscalização, com multas pelo seu corte ilegal. Sugeriu incentivos para o plantio de árvores pela 

população.  Pedro  Bicalho,  da  Associação  dos  Engenheiros  Ambientais,   falou  que  devem ser 

definidos prazos para que as propostas de diretrizes sejam efetivamente cumpridas.  Propôs um 

diagnóstico e prognóstico, com projetos e ações de curto e médio prazo, para recuperação ambiental 

dos  parques  e  praças,  além de dotá-los  de equipamentos para  inserção social.  Sugeriu,  ainda, 

implantação programada da coleta  seletiva,  até  100% de atendimento.  Propôs  incentivar  áreas 

verdes e criar praças, que sejam espaço atrativo para a sociedade. Marcos Maia diz que em relação a 

plano de arborização, a legislação existe, o município precisa cumprir. Sobre a poluição sonora é 

preciso criar mecanismos para conhecer a sua poluição. Frederico Batista quer saber sobre mapas 



em  diversas  áreas  e  se  coloca  a  disposição  para  contribuição,  Sérgio  Souto  disponibiliza 

ferramentas, com imagens georeferenciadas em 3 D. Jefferson Tolentino falou que é interessante e 

agradece pelo lembrança.  João Lôpo, da UFMG, sugeriu alteração para o Item I , para delimitar as 

áreas não somente por bairros, mas sim por bacias, e é importante desenvolver outras áreas, por 

outros quadrantes,  e exemplificou o  Parque Sapucaia.  Propõe obrigatoriedade da disciplina de 

educação ambiental e obrigação de plano de arborização e drenagem em empreendimentos públicos 

e privados. Propôs plantar mamona no antigo lixão. A promotora   Aluisia Beraldo justificou a 

ausência  na  audiência  de  Uso e  Ocupação  do  Solo,  e  sugeriu  outras  propostas,  bem como a 

alteração  no Item XXXI,  com multas sobre as pessoas que jogam lixo  em espaços públicos e 

privados.  Sugeriu  que  se  crie  diretrizes  de  saneamento  ambiental  ecológico  e  econômico. 

Jeffersonita Tolentino falou da parceria entre as faculdades e SEDRU/MG e apoio da Unimontes e 

do  IBGE. Aluisia Beraldo disse que quem tem que fiscalizar é o município, o Plano Diretor não 

basta.

Dando prosseguimento à Audiência, o presidente da mesa as leu diretrizes propostas para Resíduos 

Sólidos. Cláudio Pinto, da VIASOLO (aterro sanitário de Mimoso), sugeriu legislação específica 

para  os  resíduos  da  construção  civil,  devendo  a  legislação  municipal  obrigar  as  construtoras 

apresentarem um projeto  de gerenciamento  de resíduos  sólidos  durante  a  execução das  obras. 

Informou que, em trinta dias de funcionamento do aterro de Mimoso, só recebeu sete mil e duzentas 

toneladas de lixo,  ou seja,  oitocentos mil  quilos não chegaram no aterro.  Fabiano de Oliveira 

informou que a coleta oscila durante o ano, e há meses em que a mesma chega a 5.800 ou  5.900 

toneladas. Paulo César Santiago falou sobre o tombamento da serra dos Montes Claros, alegando 

que tal fato mataria algumas comunidades,  como Plamito I, II e Santa Barbara. Chamou atenção 

para não se criarem leis que sobreponham ou contrariem as leis federais e estaduais. Sugeriu  aterro 

sanitário ecologicamente correto. Propõe diretrizes – reuso da água e fomento da geração de energia 

alternativa. Sóter (OVIVE) explica que tombamento não proíbe, mas restringe o uso do solo e, 

acrescenta, que os rios secaram porque ocorreu uma degradação muito grande no meio ambiente. 

Reinaldo Landulfo  falou que o debate  é  bom e que enriquece as reuniões  e quem ganha é  a 

população. A promotora Aluisia Beraldo falou que Montes Claros está na frente. Anderson Torquato 

sugeriu no item XXXII, das propostas de diretrizes, a proteção da área de preservação permanente e 

da sua área de amortecimento. A promotora Aluisia Beraldo informou que na proposta do aterro 

controlado  de  Mimoso  teve  as  determinações  acatadas pelo  município.  Miguel  de  Almeida 

(  empresa TECPRE) falou que é importante pensar em motivação e não punição. Tombamento 

restringe ou protege e o melhor é incentivar implantação de projetos de reciclagem e para a coleta 

seletiva. O Secretário Fabiano de Oliveira falou da coleta seletiva, e enfatizou que o Plano Diretor é 

um instrumento que vai contribuir muito com qualidade de serviços prestados. Ramon falou da 



importância do fortalecimento do Conselho de Resíduos Sólidos, de forma que poderá contribuir 

com as propostas do Plano Diretor. Não tendo mais nada a tratar, o presidente da mesa, Kleber de 

Oliveira Fernandes encerra a audiência, e eu Josefa Ferreira Cruz secretária-executiva do Plano 

Diretor, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa.


