
ATA DA 2º AUDIÊNCIA PÚBLICA COMUNITÁRIA DE ATUALIZA ÇÃO DO PLANO
DIRETOR DE MONTES CLAROS – ZONA RURAL – LOCALIDADE DE SANTA

BÁRBARA

DATA: 07/11/2015 – 9:00 HORAS

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DO NASCIMENT O

Às  nove horas do dia  sete de novembro do ano de dois mil  e quinze, foi  realizada a  segunda

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

localidade de Santa Bárbara, na Escola Municipal Manoel Pereira Nascimento. Jefferson Tolentino,

Coordenador  do  Plano  Diretor,  presidiu  a  mesa,  cumprimentou  os  presentes  e  convidou  para

composição da mesma,  o vice-prefeito, José Vicente; o vereador Ladislau Ronaldo; a diretora da

Escola Municipal Manoel Pereira do Nascimento, Gilbete Soares; e o coordenador da Estratégia de

Saúde  da  Família  (ESF), Robson  Fonseca.  Estiveram,  ainda, presentes  à  Audiência  Pública,

representantes das comunidadaes rurais de Pradinho, Serra Verde, Dico da Pedra, Cruzeiro do Sul,

Monte Sião, Monte Sião, Santa Bárbara, Abóboras e Palmito. Jefferson Tolentino explicou sobre a

importância do Plano Diretor  e falou do Regulamento de realização das audiências. José Vicente

falou sobre a questão das estradas da  região, que é bastante ampla,  precisando, assim,  de uma

atenção maior. Salientou a necessidade do município ter um olhar diferenciado, pois, na região se

concentram muitas comunidades rurais. Ressaltou, que o prefeito tem uma preocupação com toda a

cidade. Frisou a importância da parceria dos vereadores no desenvolvimento municipal, recordando

do  projeto  SOMMA.  O  vereador  Ladislau  Ronaldo  lembrou do  desenvolvimento,  com

responsabilidade e,  do  crescimento sustentável,  destacando a  crise hídrica  e a  necessidade de se

criar alternativas para superar a seca.  A seguir, foram formados cinco grupos para discussão das

propostas de diretrizes, a nível setorial. Concluídas as discussões, coube a cada relator de grupo

apresentar as suas propostas. Grupo I  (Saúde, Defesa Social e Desenvolvimento Social) – relatora:

Maria Aparecida Aguiar – SAÚDE > 1- Melhorar a infraestrutura dos pontos de apoio da saúde na

zona rural, inclusive com a construção de novos, de acordo com o preconizado pelo Ministério da

Saúde;  2-   Garantir  o  atendimento  odontológico  o  mais  próximo possível  da  comunidade;  3-

Garantir a contratação de profissionais, para cobertura, dos que estiverem de férias;  4- Garantir

cobertura de atenção à saúde, com agentes atuando.  DEFESA SOCIAL > 1- Implantar sistema

Olho Vivo em pontos estratégicos  na zona rural; 2- Fortalecer e implementar programas educativos

na escolas rurais, em parceria com a P. Militar, P. Civil, Corpo de Bombeiros e outros; 3- Fortalecer

a  Patrulha Rural  e implantar Postos Policiais na zona rural;  4- Criar programa da Defesa Civil

específico  para  a  zona rural.  DESENVOLVIMENTO SOCIAL  > 1-  Fortalecer  os  Conselhos



Tutelares, com assistência psicosocial às famílias em área de vulnerabilidade. Grupo II  (Educação,

Cultura, Esporte e Lazer e Saneamento) – relatores: João Lúcio de Jesus e Ana Carolina Brandão –

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  > 1- Manter estradas rurais,  em boas condições, para o

transporte  escolar  seguro;  2-  Aumentar  as  condições para  a  prática  esportiva  na zona rural  e

implantar academias ao ar livre. SANEAMENTO > 1- Criar sistema de tratamento químico para o

esgoto na zona rural.  Grupo III  (Desenvolvimento Econômico) – relator: Fernando Henrique –

INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E AGROPECUÁRIA) –  1- Investir em qualificação

gratuita de mão de obra local; 2-  Implementar estrutura de acesso alternativo ao Distrito Industrial,

para a retirada dos veículos de carga das avenidas atuais, como Sidney Chaves e João XXIII; 3-

Investir em infraestrutura de acesso a pontos turísticos, com de Pradinho; 4- Estabelecer critérios

para  uso  racional  da  água  para  irrigação;  5-  Garantir  e  ampliar  infraestrutura  e  controles do

CEANORTE, com espaço adequado para os produtores rurais  do município;  6-  Criar  veículos

informativos rurais, em parceria  com EMATER e Secretarias Municipais de Agricultura e de Meio

Ambiente,  com informações  pertinentes e, em especial,  de mercado e prêços, para orientar os

produores rurais. GRUPO IV  (Meio Ambiente e Resíduos Sólidos)- relatora: Cláudia Rodrigues –

1- Criar mecanismos de fiscalização e aplicação de multas aos infratores, que jogam lixo no espaço

público, incluindo na zona rural as estradas e rios; 2- Promover limpeza de leitos e margens de rios;

3- incentivar a criação de estradas ecológicas e construção de barraginhas; 4- Implantar a coleta de

resíduos secos e hospitalares na zona rural. Fizeram, ainda, considerações: Gilberto Fonseca - falou

dos problemas existentes na região,  dando como exemplo, o lixo e a água; Robson Fonseca  -

ressaltou a importância do Plano Diretor, principalmente, para a Zona Rural e pediu a valorização

do homem do campo. Finalizou,  destacando  a  necessidade  de  garantir a  educação  infantil  de

qualidade. Almene de Cássia,  da comunidade  de Serra Verde,  falou sobre a situação da saúde,

dizendo que a área de saúde está descoberta, por falta de agentes comunitários de saúde. Lembrou

que o Conselho  Tutelar não dá assistência para a zona rural.  Propôs melhorar o atendimento em

saúde, com o aumento das cotas de exames e especialistas. João Lúcio, da comunidade de Bico da

Pedra, fez propostas  também em relação ao esporte  e lazer,  pedindo que fosse  acrescentado nas

diretrizes do Plano Diretor, o aumento da prática esportiva e criação de áreas de lazer, para a zona

rural. Sugeriu que fosse feita a manutenção periódica das estradas. Paulo Sérgio da comunidade de

Palmito, falou sobre ampliar as ações esportivas para zona rural. Em seguida o Presidente da mesa,

Jefferson Tolentino, 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.


