
ATA DA 1º AUDIÊNCIA PÚBLICA COMUNITÁRIA DE ATUALIZA ÇÃO DO PLANO
DIRETOR DE MONTES CLAROS – REGIÃO GRANDE CENTRO

DATA: 05/11/2015 – 19:00 HORAS

LOCAL: CASA DA CIDADANIA

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

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

envolvendo a Região do Grande Centro da cidade, no auditório da Casa da Cidadania, à Praça Raul

Soares,  S/N,  Centro. Jefferson  Tolentino,  Coordenador  do  Plano  Diretor,  presidiu  a  mesa,

cumprimentou os presentes e convidou para  composição da  mesma, a coordenadora do CRAS

Central,  Tânia  Costa; a presidente do Conselho do Idoso,  Ana Maria Alves; o Coordenador da

Região  do  Grande  Centro,  Félix  Borges;  e  o  Coordenador das  Administrações  Regionais da

Secretaria  de  Articulação  Política, José  Carlos  Paixão  Santos  (Irmão  Carlinhos).  Estiveram

presentes representantes de associações, lideranças comunitárias e moradores da região, destacando-

se  dos  bairros  Centro,  Morrinhos,  Belvedere,  Cintra,  Esplanada,  Santa  Rafaela,  dentre  outros.

Jefferson Tolentino relatou aos presentes o regulamento das audiências públicas, e iniciou a leitura

das diretrizes setoriais, para discussão na audiência, iniciando pelos setores de Saúde, Defesa Social

e Desenvolvimento Social, Educação, etc.. Evandro F. Rocha, morador do bairro Morrinhos propôs

disponibilizar mais médicos no atendimento das unidades de saúde, bem como melhorar o sistema

de distibuição de medicamentos. Ronaldo Oliveira, presidente da Associação do Esplanada, pediu a

implantação de um   hospital  de reabilitação. Mário Ribeiro,  presidente do Conselho Gestor da

Saúde, - pediu atenção para a manutenção e reforma dos prédios que atendem os PSF, citando como

exemplo, o PSF do Cristo Rey. Além disso, falou da falta de profissionais médicos especialistas  nos

Postos de Saúde, em especial de pediatria. “Não tem como encaminhar as crianças para o hospital.” 

Quanto ao Uso e Ocupação do Solo, Jefferson Tolentino explicou sobre a questão do crescimento,

com  ordenamento do desenvolvimento, para melhorar a qualidade de vida da população.  Falou

sobre os critérios para a expansão urbana, e da proposta de descentralização do comércio, prestação

de serviços e pequenas indústrias para os bairros. Sobre o patrimônio histórico tombado, disse que

deve ser utilizado o instrumento urbano, referente à transferência do direito de construir, através de

lei  específica,  como  forma  compensatória  ao  proprietário  do  imóvel  tombado.  Falou  sobre  a

proposta de Macrozoneamento Municipal, definindo as condições e critérios para qualquer tipo de

expansão urbana. Montes Claros tem muitos vazios urbanos e há necessidade de se estimular sua

ocupação. Ronaldo  Oliveira,  representante da  Associação dos Moradores do Bairro Esplanada,



pediu a construção de um salão para velórios para os bairros. Jefferson Tolentino disse que seria

importante realizar os velórios nos  próprios cemitérios,  tendo em vista a dificuldade  de cortejos

fúnebres no perímetro urbano, em função do trânsito cada vez mais difícil. Lembrou, também, da

realização de eventos no centro  da cidade,  como as  festas  tradicionais,  e  que logo  chegará o

momento em que os  mesmos deverão ter um local fora do centro para  sua realização, exemplo

disso, são as Festas dos Catopês.  Ana Maria,  do Conselho Municipal do Idoso, propôs melhor

estrutura para a Casa da Cidadania, bem como do Conselho.  Propôs a  adequação do viaduto dos

Morrinhos, onde na época das chuvas, as pessoas ficam sem poder transitar. Falou da importância

da conclusão  UPA –  Unidade de Pronto Atendimento, no bairro Chiquinho Guimarães.  Verlaine

Moraes, presidente da CORDAM e membro do Núcleo Gestor, propôs a retirada da linha férrea do

centro da cidade e, também, a regularização dos loteamentos clandestinos. Propôs, ainda, ampliação

da infraestrutura de emergência da saúde, através de mais UPA's nos bairros Morrinhos, Lourdes e

Renascença.  Celson Nunes,  da Secretaria Municipal de Articulação Política,  propôs a criação de

mais espaços, para a prática de esportes, visando atender crianças e adolescentes, chamando atenção

sobre as dificuldades, em relação ao uso da Praça de Esportes, por sete escolinhas  de futebol, sendo

as crianças da periferia. Disse qu não tem mais campos de várzea e lembrou que esporte é saúde e

tira a criança da rua. Destacou que Montes Claros não tem mais uma Liga de futebol. Com relação

ao saneamento, Ronaldo Oliveira, chamou atenção para o mau cheiro nos córregos canalizados da

cidade e propôs a revitalização da Lagoa da Pampulha (Interlagos). Verlaine Moraes propôs cem por

cento de tratamento de água e esgoto.

Jefferson Tolentino falou que até o dia quinze (15) deste mês, os participantes, que quiserem,

poderão enviar propostas para o Espaço do Plano Diretor.

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.


