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Revisão do Plano Diretor de Senador Canedo- GO 2022 
ATA DE REUNIÃO 
Local: Escola Mun. Maria Faleiro Junior (Monte Cristo/Flor do Ipê/Boa Vista) 
Data: 12/09/2022 
Horário: 18:30 
 

A reunião comunitária se iniciou às 18:30h com o número de 20 pessoas. 
Estavam presentes moradores, servidores da prefeitura municipal de Senador Canedo e 
membros da equipe do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste; o 
Sr. Marcos Vinícius Toledo de Brito, Coordenador e representante do Núcleo Gestor do 
PD de Senador Canedo, o Sr. Selomar Celio Breda, presidente do ITCO, e eu, Maria Clara 
Herrmann, membro da equipe do ITCO. A Reunião Comunitária foi mediada pelo Sr. 
Selomar Celio Breda. 
 De início, foi entregue aos participantes a cartilha informativa do Plano Diretor 
(Cartilha PD Urbana anexo I) deste relatório e na sequência foi apresentado aos 
presentes a importância da reunião para o desenvolvimento do município, uma vez que 
são eles, os moradores, que vivenciam diariamente a realidade da região. Na 
continuidade, foi feita a leitura em conjunto da cartilha e falado sobre a importância do 
Plano Diretor para a Cidades, o que é o Plano Diretor, além de serem apresentados 
exemplos e situações do cotidiano da cidade em que o Plano Diretor poderá ser um 
instrumento importante de planejamento na solução destes problemas. 
  Após as apresentações e informações do Plano Diretor em si, se iniciou a 
dinâmica, em que os presentes puderam se manifestar. Foi utilizada uma metodologia 
onde cada participante recebeu papel e caneta para escrever três pontos importantes 
de melhoria da sua região da região em que ele vive. 
 Todas as manifestações descritas foram para um quadro na parede. O mediador 
iniciou a leitura pelas melhorias sugeridas que apareceram em maior número 
inicialmente. Os principais pontos apresentados de maneira escrita pelos participantes 
foram: 
 

✓ Falta de creches que atendam a região; 
✓ Falta de postos de saúde que atendam os moradores dos bairros; 
✓ Acréscimo de rotas do Transporte Público e de pontos de ônibus da região; 

relatos de espera de mais de 1h30 na rota dos ônibus; 
✓ Melhora da frota de ônibus, já que a atual é antiga e tem problemas de 

manutenção, além da melhora dos pontos de ônibus, que não possuem 
cobertura e iluminação adequada; 

✓ Aumento da segurança e da fiscalização no local; moradores relatam que não há 
rondas policiais e a iluminação pública é deficiente, aumentando o número de 
assaltos, por exemplo; 

✓ Fornecimento de água é deficiente, com relatos de água enlameada saindo do 
encanamento, além de vários vazamentos ao longo da rede de distribuição.  
Após a identificação dos principais pontos, os moradores foram convidados a 

discorrer sobre as questões levantadas.  
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O Sr. Gean Souza, morador do bairro Jardim do Lago, fala da importância das 

creches, e evidencia que a creche mais próxima da região não atende bem os bairros, 

especialmente pela distância física; os pais ou responsáveis pelas crianças devem se 

deslocar muito para levar os estudantes até a escola.   

O Sr. Carlos Alberto Néri, morador do bairro Residencial Flor do Ipê, destaca a 

falta de uma creche no bairro, especialmente com o crescimento da região, já que a 

educação do bairro é dependente das instituições da região Jardim das Oliveiras; os 

moradores precisam se deslocar para outros bairros para estudarem ou acompanharem 

as crianças até a escola. 

O Sr. Emilio Alves e Sousa, residente do bairro Boa Vista, destaca que as creches 

da região estão sobrecarregadas, e reforça a questão do deslocamento até outros 

bairros para usufruírem do direito que é a creche. Além disso, as instituições existentes 

atualmente na região carecem de uma boa infraestrutura. Ademais, ressalta a falta de 

um posto de saúde com boa infraestrutura na região; o existente não consegue atender 

a demanda atual. Ele acredita que seja o caso da criação de um novo posto de saúde 

para o atendimento de outros bairros da região, pois somente a ampliação do existente 

não seria suficiente.  

O Sr. Ronan dos Santos Silva, residente do bairro Setor Hebron, acentua que 

existem postos de saúde na região, mas que estão fechados e não possuem equipes de 

saúde que atendam neles. Destaca a questão da iluminação pública, que é precária e 

que afeta negativamente a segurança pública. Enfatiza que não há rondas policiais na 

região e que o atendimento da polícia no seu bairro é precário.  

O Sr. Luis Carlos Barbosa, morador do bairro Flor do Ipê, evidencia que a maior 

carência da cidade é de um hospital público de urgência, já que os moradores 

atualmente precisam ser deslocados para Goiânia ou para Aparecida de Goiânia quanto 

precisam de um atendimento de urgência. Destaca que não existe transporte público de 

qualidade na cidade; o transporte público está sucateado, a frota é muito antiga e ruim. 

Acentua que acha muito difícil que todo bairro tenha aparelhos públicos, creches, postos 

de saúde, postos policiais de qualidade, vista a falta de verba pública para manter a 

qualidade desses locais.  

O Sr. Divino Eterno da Silva, morador do residencial Parque dos Buritis, destaca 

que os principais pontos de necessidade do seu bairro são educação, saúde, transporte 

e lazer; que o bairro é novo e falta todo tipo de infraestrutura. O posto de saúde da 

região não atende a grande demanda dos bairros. O transporte público é extremamente 

precário; não há pontos de ônibus suficientes e de qualidade na região e que o ônibus 

geralmente deixa os moradores na GO-403, não adentrando o bairro e não 

desembarcando os passageiros nos locais previstos (pontos de ônibus).  

A Sra. Lucinelma F. da Silva Nunes, Residencial Parque dos Buritis, reforça que o 

transporte público é extremamente precário; que atualmente não há rotas suficientes 

que atendam à região; passam 5 ônibus por dia no setor (3 de manhã e 2 de noite). A 

segurança é precária; não há rondas policiais e o atendimento da polícia no bairro 

demora em média 1h40 após uma chamada. Acentua que as paradas de ônibus não 
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possuem cobertura, muito menos iluminação. Enfatiza que não há ônibus escolar para 

crianças pequenas, o que seria muito útil. 

O Sr. José Gomes, morador do bairro Jardim do Lago, ressalta que também há 

um grande problema de rotas de ônibus; o tempo de espera por um ônibus é muito 

grande. Além disso, a frota é muito antiga e precária, assim como os pontos de ônibus 

na região, que não tem cobertura e iluminação adequada, por exemplo. 

O Sr. Gean volta a falar e ressalta que a água encanada nos últimos dias veio suja 

e enlameada na região; o saneamento básico é precário. Acentua que o grande 

problema da cidade é a água, e sugere a construção de um reservatório de água, além 

da estação de tratamento de esgoto. Acentua o grande número de vazamentos de água 

no setor Hebron. 

O Sr. Demiron Dias, residente do bairro Boa Vista, aponta que há cavalos na 

nascente de água do parque Boa Vista; salienta que já denunciou a situação para os 

agentes competentes, mas a demanda não foi atendida. Realça que a prefeitura não 

tem um trabalho de conscientização para a economia de água na cidade. Reforça que 

há vazamento de água tratada para a galeria fluvial na região da Avenida B, no Bairro 

Alvorada.  

A Sra. Bruna Dias, moradora do bairro Parque dos Buritis, evidencia que 

frequentemente há queimadas no parque/reserva ambiental do bairro. Reforça que 

muitos animais silvestres da reserva adentram sua residência por conta dessa situação. 

O fogo destrói o parque e passa para os lotes, colocando não só a biodiversidade em 

risco, mas também os moradores.  

O Sr. Emilio destaca a questão da regularização fundiária e do lixo. Sugere que 

exista uma estação de reciclagem do lixo. 

O mediador faz uma pergunta geral: questiona se a coleta seletiva é eficiente 

naquela região. Os presentes respondem que sim, mas que a limpeza das ruas em seus 

respectivos bairros é precária. 

O Sr. Emilio volta a falar que falta regularização fundiária em muitos loteamentos 

na região.  

O Sr. Luiz Carlos reforça que é importante pensar na preservação do morro Santo 

Antônio (o Morro do Cristo); sugere que a prefeitura deva aumentar a fiscalização 

ambiental na região para evitar queimadas e instituir uma trilha ecológica, além 

atividades de lazer no local. 

O mediador sugere que os presentes falem sobre a questão dos empregos na 

região. 

A Sra. Lucinelma evidencia que falta qualificação para os profissionais, 

especialmente para os jovens; sugere a implementação do programa do “Jovem 

Aprendiz” no município. 

O Sr. Demiron salienta que há vagas formais de trabalho no município, mas 

somente com baixos salários (1 salário-mínimo), para vagas que exijam baixa 

qualificação; ou seja, poucas oportunidades de vagas de trabalho altamente 

especializado.  
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O Sr. Adriano Barcelos, membro da defesa civil, ressalta que o lago do Parque 

Boa Vista não é próprio para banho; há muitas pessoas que utilizam o lago de forma 

equivocada, o que acarreta poluição e até mesmo fatalidades com os moradores. 

Reforça que as queimadas nos parques da região são naturais e esperadas do bioma 

Cerrado.  

O mediador esclarece uma dúvida que surgiu acerca da entrega da Lei do Plano 

Diretor. Destaca o movimento da Câmara de Vereadores para a aprovação do plano e 

informa sobre a data de entrega da revisão do Plano.  

O Sr. Emilio enfatiza que falta verticalização da região, com edifícios e shoppings 

centers; ressalta que isso não acontece pela falta de esgoto na região. Aponta que o 

esgoto é uma prioridade para o crescimento da cidade. 

O Sr. Gean ressalta a importância da comunicação entre o poder público e as 

associações de bairro e os moradores; reforça a importância do cuidado com o meio 

ambiente.  

O Sr. Luis Carlos reforça a importância da reunião comunitária para a escuta da 

população e que deva haver uma participação popular ostensiva para a sugestão de 

projetos. 

O mediador finaliza a reunião agradecendo a presença de todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mediador da Reunião: 
SELOMAR CELIO BREDA 
__________________________________________ 
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