
 ATA DA  5a.  AUDIÊNCIA PÚBLICA SETORIAL DE ATUALIZ AÇÃO DO PLANO 
DIRETOR DE MONTES CLAROS
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AGRICULTURA - AGRONEGÓCIOS ) e TRIBUTAÇÃO”
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DE MONTES CLAROS

1. Aos vinte e dois de outubro, do ano de dois mil e quinze, foi realizada a quinta Audiência 

Pública Setorial de Atualização do Plano Diretor de Montes Claros – MG, onde foi abordado 

o  tema  “Desenvolvimento  Econômico  (Indústria,  Comércio,  Serviços,  Agricultura  e 

Agronegócios)  e  Tributação”,  no auditório da CDL - Câmara de Dirigentes Logistas de 

Montes  Claros. Jefferson  Tolentino,  Coordenador  do  Plano  Diretor,  presidiu  a  mesa, 

cumprimentou  os presentes e  convidou para  composição da  mesma,  o senhor  Reinaldo 

Landulfo,  Secretário  Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico,  Cláudio  Oliveira, 

Superintendente  Regional  do  SEBRAE,  e  a  vereadora  Marly  das  Graças.  Em seguida, 

explicou sobre as audiências técnicas/setoriais e comunitárias,  e  informou  que, até o dia 

quinze de novembro de dois mil e quinze, poderão ser apresentadas propostas de diretrizes, a 

serem entregues no Espaço do Plano Diretor, para análise e, se for o caso, incorporadas ao 

novo Plano Diretor.  Foram lidas as diretrizes  propostas. Cláudio Oliveira,  do SEBRAE, 

falou que a parte de empreendedorismo foi realizada em parceria com a Prefeitura, através 

do representante  Luciano Meira, sendo que o objetivo prioritário foi o crédito. Falou, ainda, 

que no  município  tem a modalidade do  microcrédito,  que  é realizado pelo   Banco do 

Nordeste (BNB). Enfatizou o sistema tecnológico da região,  pois, há muitas  Faculdades, 

com a existência de mais de oitocentos projetos de pesquisa, envolvendo quatro  instituições 

de  ensino  superior, sendo  elas:  FUNORTE,  FACIT,  SANTO  AGOSTINHO  e 

UNIMONTES.  Conforme a Lei  Geral da Micro e Pequena Empresa, deve-se trabalhar na 

formação das empresas de micro e pequeno porte, tendo em vista  fomentar as ações de 

renda, de forma que  elas possam vender para as empresas  maiores   de Montes Claros. 

Ressaltou, ainda, o cuidado sobre a educação empreendedora, com o modelo pedagógico nas 

escolas  públicas/  privadas,  nos  cursos  médio/fundamentais,  já  implementada em várias 

escolas  do  município. O  objetivo  é  ensinar,  em  toda a  área  do  saber,  com  viés 

empreendedor, e com características empreendedoras, também para  os  alunos a partir dos 

nove  e dez anos,  sendo que com isso estaremos contribuindo com o desenvolvimento do 

município. Reinaldo Landulfo falou  da importância do Plano  e enfatizou a ausência  das 



pessoas ligadas ao setor, pois, poderiam ser mais presentes em um momento ímpar, em que 

o município está propiciando às pessoas participarem da construção de uma cidade melhor. 

Destacou, que esse momento é oportuno, para contribuir mais com o município. Falou que 

está trabalhando para a construção do Distrito Industrial II. Ressaltou, ainda, que o Distrito 

Industrial I passa  por situação difícil, com vários problemas, invasões, segurança e limpeza. 

O projeto MASTERPLAN, do Distrito Industrial II ,  precisa estar levando a logística para a 

região e abrigando novas indústrias. Afirmou que o crescimento é tão importante, quanto o 

desenvolvimento,  e  é necessário mais planejamento, para que Montes Claros não cresça 

desordenada,  como tem sido nas ultimas décadas.   O MASTERPLAN vai contribuir, para 

que se tenha, até o ano de dois mil e trinta, um distrito organizado,  evidenciando que não 

podemos construí-lo, da forma como foi criado há 40 anos atrás. Montes Claros não para de 

crescer, por isso é importante um esforço grande, para que cerca de mais de dezesseis mil 

pessoas trabalhem nessa região. Falou, também, sobre a criação do centro de  tecnologia de 

empresas, com uma incubadora de  empresas.  Precisam ser intensificados os trabalhos nas 

áreas de pesquisas e  eventos,  e,  aproveitar as  pesquisas, que já  temos, para as micro e 

pequenas empresas. A formalização do micro empreendedor individual é referência para o 

Estado. Cabe atenção ao turismo de negócios, com indústrias, hotéis, shopping, restaurantes; 

o turismo ambiental,  com o Parque da Lapa Grande e o Parque Sapucaia; o turismo cultural, 

que precisa ser intensificado, com  a música, o folclore e outros. A Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento  Econômico   não  é  finalística,  é  de  articulação,  visando  atrair 

investimentos,  com os incentivos  fiscais/financeiros,  articulando-se com todas as  outras 

secretarias.  Montes Claros é uma cidade  polo, e tem influência em toda a região. Com 

projetos regionais, como da ADENOR, do SEBRAE e das entidades de classe, é preciso se 

construir   propostas  conjuntas,  para  melhor  direcionar recursos.   Como existem  várias 

propostas,  que  não conseguem  convergir,   seria melhor uma proposta única,  pois, assim 

ficaria mais fácil,  para  o governo  definir   um plano  único, onde  se contemplariam   as 

necessidades prioritárias do município. Montes Claros é uma cidade, que tem influencia, por 

ser  uma macro  região.  Jefferson  Tolentino discorreu sobre  os incentivos municipais  do 

município,  beneficiando  empresas  novas  e  que  vierem a  ampliar  suas  atividades.   A 

discussão foi  para  a plenária  e  João  Cássio, da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), fez considerações sobre algumas propostas, como a criação de um polo moveleiro, 

indústrias  de  biocombustíveis  e geração de uma matriz  energética. Disse  que  é  preciso 

incentivar o plantio de matéria-prima, por parte dos pequenos e grandes produtores,  como 

também incentivar a usina de recicláveis. Lembrou, ainda, que é necessário o treinamento de 

mão de obra.  Criticou  as pessoas  que  não valorizam  a mão de obra da cidade. Sugeriu, 



ainda, criar um Conselho, que possa monitorar a aplicação do Plano Diretor. Falou sobre o 

turismo ambiental  e a proposta de se  construir um  pequeno parque  ambiental, para ser 

usado  pela  comunidade.  Giselle Caroline  Ferraz,  do  Conselho  Regional  de  Economia 

(CORECON),  salientou que é preciso  fomentar  as pesquisas,  onde as empresas possam 

trabalhar articuladas com as universidades/faculdades, com um melhor aproveitamento dos 

recursos humanos e, ainda,  sobre a criação do centro de inteligencia acadêmica em Montes 

Claros. Ramon Guimarães, arquiteto urbanista, falou sobre a criação de circuitos turísticos 

de pequenos negócios gastronômicos, com certificação dos serviços, sendo estes ligados ao 

meio ambiente e  voltados para as  comunidades na zona rural de Montes Claros.  Sugeriu 

criar linha de créditos, para potencializar os  circuitos  e a criação de mirantes urbanos e 

rurais, e fazer com que cada serviço possa  ofertar  qualidade, pois,  Montes Claros tem bons 

restaurantes.   E,  em  relação  a  agricultura  sustentável   familiar,  é  preciso  trabalhar  a 

sustentabilidade com a agricultura. Falou que é preciso fortalecer as feiras de bairros e, deu 

como exemplo, a feira do Major Prates, que hoje é referência. Disse, também, que seria bom 

fazer a um projeto urbanístico, para receber melhor as pessoas nessas feiras. Destacou, que é 

necessário, pensar em contratar empresa e/ou mesmo criar serviço  municipal de pesquisa de 

energias  renováveis,  justificando, que  estamos  em  região   ideal  para  esse  fim, 

principalmente, na zona rural. Aneliza Miranda, membro do Núcleo Gestor e técnica do IEF, 

falou que estamos em um eixo estratégico,  sendo que o   Parque da Lapa Grande  é um 

potencial  turístico  de  Montes  Claros,  precisa  de  incentivos,  sendo  necessários 

investimentos, para impulsioná-lo como ponto turístico,  esclarecendo, que   explorando  o 

lazer,  se estaria também melhorando a economia do município. Sugeriu, que se forme um 

grupo técnico fortalecido,  que vise buscar a preservação do meio ambiente e  da cultura. 

Klenilton Pires, da Associação Comercial e Industrial e de Serviços de M. Claros (ACIMC), 

desabafou que o sentimento é que  as empresas do município são  tratados com descaso, não 

são valorizadas, sendo que as outras empresas, que vêm de fora são melhor tratadas e vão de 

volta, sem deixar  nada para a cidade.  Walter Abreu, secretário executivo do CODEMC, 

falou que uma importante diretriz seria fazer de Montes Claros uma grande cidade, seja para 

o negócio, seja para o empreendedorismo, sendo bom facilitar as análises dos processos de 

licenciamento,  pedindo  que tenham  mais  critério.  Sugeriu, ainda,  que sejam realizados 

estudos  que visem absorver a mão de obra local nas indústrias. Luciano Meira,  gestor do 

programa de do programa de micro empreendedorismo no município,  falou que o projeto de 

parque  tecnológico  é  muito  importante  para  Montes  Claros. Lembrou,  também,  da 

importância das  micro e pequenas empresas,  tendo em vista que as mesmas geram uma 

economia destacável para o município. Hoje, tem cadastradas  trinta e quatro mil pequenas 



empresas ,  com cento e trinta mil  pessoas envolvidas, ressaltando que o que move a nossa 

economia são as pequenas empresas. A sala do empreendedor vem atuando   voltada para 

fortalecer as mesmas, através dos  sindicatos  e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Montes 

Claros (CDL). Anderson Torquato, membro do Núcleo Gestor e representante do IDU, pediu 

para  que se facilitem as coisas para as empresas de Montes Claros,  visando um ambiente 

favorável aos negócios. José Leite, membro do Núcleo Gestor, sugeriu que se crie um  plano 

logístico  para  o  comércio,  com  descentralização  das empresas para  os  bairros.  Luiz 

Guilherme,  representante da Secretaria Municipal de Agricultura,  enfatizou a importância 

de haver um comprometimento de todos da sociedade, de forma cooperativista. Disse que, 

para o setor rural, é de suma relevância criar mecanismos, para subsidiar água na zona rural. 

E,  sobre  os  recursos  hídricos  do  norte  de  minas,  sugeriu fazer  a   retenção,  com 

armazenamento da água nas quadras esportivas, e oferecer um plus, para as pessoas   que 

dispuserem a se agregar ao projeto.  Falou, ainda, sobre a energia solar ,  que é importante 

pensar  tecnologias  próprias  no  setor  rural  e  urbano,  para  melhorar  a  vida  do  povo.  É 

necessário um centro de pesquisa tecnológica universitária, sendo o momento decisivo, para 

puxar Montes Claros, para a rota de desenvolvimento regional.  Água subterrânea, dessa 

região,  envolve  mais  as  classes  produtoras  e  as  universidades,  que  são  geradoras  de 

tecnologias. Jefferson Tolentino falou que é preciso mais mecanismos, para o empreendedor 

ter  acesso  mais  fácil,  para  desenvolver  seus projetos.  Reinaldo  Landulfo,  falou  que  é 

preciso aprender  aa importância da micro e pequena empresa,  sem esquecer da  indústria, 

que  também é importante ,  talvez fortalecer as integrações de uma com a outra. Falou do 

documento produzido pelas entidades, capitaneadas pela ADENOR - “Norte de Minas em 

Ação” – que traçou metas para o desenvolvimento estratégico regional. Não tendo mais nada 

a tratar, o presidente da mesa, Jefferson Tolentino, encerra a audiência, e eu Josefa Ferreira 

Cruz secretária-executiva do Plano Diretor, lavrei apresente ata, que após lida e aprovada, 

será assinada pelos membros da mesa.


