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Revisão do Plano Diretor de Senador Canedo- GO 2022 
ATA DE REUNIÃO 
Local: Escola Mun. Joao Pereira Dos Santos (Região da Vila Galvão/Nova Morada) 
Data: 24/08/2022 
Horário: 18:30 
 

A reunião comunitária se iniciou às 18:30h com o número de 34 pessoas. 
Estavam presentes moradores, servidores da prefeitura municipal de Senador Canedo; 
o Sr. Marcos Vinícius Toledo de Brito Coordenador e representante do Núcleo Gestor do 
PD de Senador Canedo, o Secretário de Planejamento o Sr. Rafael Gonzaga, o Vereador 
Ednei Domingues e o Sr. Selomar Breda Presidente do ITCO e eu, Maria Clara Herrmann, 
da equipe do ITCO. A Reunião Comunitária foi mediada pelo sr. Selomar Breda, do ITCO; 
 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: 
 

✓ Melhora na gestão de exames na saúde, diminuindo o tempo deste processo; 
✓ Transporte Público, relatos de espera de mais de 1h na rota dos ônibus; 
✓ Esgoto, fossas aparentes nas ruas e esgoto e água servida no asfalto; 
✓ Necessidade Urgente de um centro comunitário, da união das associações de 

bairros e de investimento no cooperativismo alavancando o pequeno 
empreendedor local; 

✓ Necessidade de mais uma creche; 
✓ Necessidade de um Projeto de Revitalização das calçadas e melhora da 

iluminação dos Pedestres; 
✓ Sugestão de um programa municipal de gestão de bicicletas, para a população 

se deslocar para terminais de transporte público e para o centro de Senado 
Canedo; 

✓ Investimento em mais ciclovias, ciclofaixas e segurança pública; 
✓ Recuperação de algumas nascentes na região e criação de um parque para lazer 

da população. 
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Após a identificação dos principais pontos, os moradores foram convidados a 

discorrer sobre as questões levantadas.  
O Sr. Pedro Edvânio Batista de Sousa, morador do bairro Nova Morada, reclama da 

descentralização da saúde e reivindica uma ambulância para o setor. Levantou também 
a falta de farmácia no bairro que atenda especialmente pacientes com doenças crônicas. 
Também  
 
questionou a falta de quadras e de espaços internos para mais modalidades esportivas, 
como lutas. Ademais, ressaltou a falta de acessibilidade nas calçadas, especialmente 
para portadores de necessidades especiais.  

A Sra. Ivone Martins, moradora do bairro Conjunto Nova Morada, evidencia que 
houve melhorias na área de segurança pública. Entretanto falta iluminação na região, o 
que impacta a segurança dos moradores; já foram solicitadas câmeras para 
monitoramento em todo setor. Além disso, enfatiza que quadra de esportes/ginásio do 
bairro não tem cobertura. Ademais, o transporte coletivo demora muito tempo para 
passar (de 1h a 1h30) e foi retirada a única linha que passava pelo bairro; moradores 
precisam ir ao terminal para pegar o transporte. Solicitou uma cede para incentivo ao 
empreendedorismo feminino, destinada à realização de oficinas e feiras, (Associação de 
Mulheres Guerreiras) e também a melhoria do espaço destinado para a feira, que 
também é uma oportunidade para o incentivo ao empreendedorismo feminino. 

O Sr. Maurício Mendes de Sousa, residente do bairro Vila Galvão, fala da 
necessidade de mais um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) na região. 
Ressalta a falta de transporte coletivo na região, que não há linhas suficientes de ônibus 
que atendam a todos os bairros e em todas as regiões de determinados bairros. Além 
disso, há poucos ônibus em horários alternativos, estão concentrados em horários de 
pico. 

O Sr. Fabrício da Silva, morador do bairro Vila Galvão, ressaltou a importância 
das creches e CMEIs como direito da criança; sugeriu espaço para a construção urgente 
de mais um colégio no final da Av. Bahia, visto que os outros colégios são muito longe e 
não atendem à região. Sugere a construção de mais um Posto de Saúde ou aumento dos 
postos já existentes, especialmente para a realização de exames, já que as consultas 
com o médico são realizadas, mas a marcação/realização de exames é dificultada, até 
mesmo quanto aos atendimentos de emergência. Enfatiza a Região Marília que é 
desabitada, mas pode ser expandida, com 3 espaços públicos. 

O Sr. Selomar Breda ressalta que a questão da marcação e realização de exames 
deve ser resolvida pela gestão da prefeitura, e não pelo Plano Diretor; já a questão do 
mapeamento para locais destinados à construção de creches e postos de saúde devem 
constar no plano. 

O Sr. Fernando Antonio Marques Oliveira, residente do bairro Nova Morada, 
ressalta a falta de esgoto no bairro, que danifica o asfalto e prejudica a higiene. Explica 
que o bairro também carece de um asfalto de melhor qualidade e que esses dois pontos 
impedem a acessibilidade, especialmente de pessoas portadoras de necessidades 
especiais. Também ressaltou a falta de escrituras/regularização dos moradores do 
bairro. Ademais, apontou a falta de um centro comunitário no bairro (espaço físico 
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maior/construção de mais um) para resolução de conflitos, oficinas, discussões, aulas 
etc. 

A Sra. Rívia Fabiana de Souza, residente do bairro Nova Morada, sugeriu a 
construção de um centro comunitário, seguindo o modelo do projeto Praça Céu 
(localizado no bairro Jardim das Oliveiras). Além disso, sugeriu a inserção de bicicletas 
para a utilização comunitária. Recordou o plano de trazer o zoológico de Goiânia para 
Senador Canedo, sugerido pelo ex-prefeito Vanderlan. Também apontou a falta de 
transporte público até a universidade, especialmente até Goiânia. Reforçou a falta da 
cobertura do ginásio e da iluminação pública no bairro. 

O Sr. Elias Rodrigues, morador do bairro Valéria Perilo, ressalta a presença da 
mata de Cerrado (conhecida como barragem, como apontou outro morador, próxima 
ao Jardim Barcelona) no bairro, que é mal utilizada, e sugere a construção de um parque 
no local. Reforça a sugestão da implementação de bicicletas para o uso da comunidade, 
com pontos em vários bairros. Ademais, sugere a implementação de mais projetos para 
lazer das crianças, como plantio de árvores na cidade, juntamente a Polícia Militar; 
relata a existência do projeto de hortas comunitárias e escolares, mas que necessita de 
ampliação. Sugere a criação de um teleférico próximo ao Cristo e de um shopping, 
ressaltando a falta de movimentação na economia e na cultura. Reforça a necessidade 
de um Centro Comunitário para a realização de eventos.  

A Sra. Rívia novamente pede a palavra e reforça a necessidade de criação de um 
parque na entrada do setor. 

O Sr. Selomar pergunta da existência de alguma ouvidoria para o relacionamento 
com o executivo, e os presentes relatam coletivamente que existe esse serviço. 

O Sr. Mateus Fernandes Borges de Oliveira, morador do bairro Nova Morada, 
ressalta a falta de esgoto e relata que a maioria das casas possuem fossa séptica na 
calçada (bairro Jardim das Oliveiras, Condomínio Portugal e Jardim de Todos os Santos), 
que acaba por gerar muitos focos da dengue e muitas notificações de dengue no 
município. Relata a falta de transporte para agentes de saúde e sugere a construção de 
um terminal ônibus no bairro Nova Morada entre a GO e a “Mata”. Também sugere a 
construção de um parque ecológico, praças e um centro comunitário, além da 
contratação de funcionários para a manutenção, assim como no bairro Jardim das 
Oliveiras. Reclama da distribuição desigual de recursos entre os bairros.  

A Sra. Lucilene Silvane Guimarães, residente do bairro Residencial Marilia, 
reforça que no seu bairro há muitas áreas desocupadas, sugerindo a construção de 
creches e de um colégio de ensino fundamental e médio; ressalta que seu bairro é 
carente de muitos aparelhos públicos e de infraestrutura. Ressalta a carência de uma 
clínica para atender pacientes que precisam de hemodiálise, por exemplo.  

O Sr. Jean Carlos Borges, residente do bairro Nova Morada, relata a falta de um 
hospital municipal que atenda o município e sugere a construção dele no bairro 
Residencial Marilia. Ressalta a falta de uma passarela adequada que atravesse a GO para 
pedestres e ciclistas, já que a existente é muito pequena. Ademais, acentua a falta de 
esgoto e a presença de fossas sépticas que poluem o solo e reforça a falta da 
regularização/escrituras das casas em vários bairros. Evidencia o problema do 
transporte coletivo, que atualmente tem poucas linhas e que não atende à população e 
a falta de um Centro Comunitário no bairro para a realização de esportes, oficinas, 
eventos e aulas, além da falta de cobertura e de manutenção no ginásio do bairro e da 
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falta de banheiros e vestiários, que só existem em frente à igreja do bairro. Também 
relata a presença de muitas praças no bairro, não sendo necessária a construção de 
outras.  

Sr. Washington Rodrigues da Silva, morador do bairro Nova Morada, ressalta a 
presença de muitos animais/pets na via pública e sugere o cadastramento dos pets para 
seus donos, ressaltando o perigo desses animais soltos para a população, que 
transmitem doenças e avançam nos cidadãos. Também sugere a desvinculação do 
transporte público estadual. Evidencia a falta de incentivo para comerciantes na cidade 
e a falta de pavimentação no setor de Chácaras. 

O Sr. Miguel Bernardino de Viveiros, residente do bairro Residencial Marilia, 
ressalta a falta de uma agência de banco na região, apesar da existência de uma Lotérica.  

O Vereador Ednei Domingues Martins; agradece a presença de todos e evidencia 
a importância das reivindicações feitas e do Plano Diretor. Salienta o péssimo serviço da 
empresa que presta serviço de transporte coletivo para a prefeitura e ressalta que está 
sendo construída uma elevatória no bairro (ETE) Condomínio Portugal, que coletará o 
esgoto e levará à estação de tratamento. Ressalta que está sendo feito investimento 
para a distribuição de água nos bairros não atendidos atualmente. Salienta a presença 
das áreas desocupadas no Residencial Marilia. Ressalta que a iluminação pública foi 
municipalizada, e há um projeto para a iluminação das imediações da GO. Recorda o 
projeto do ex-prefeito Vanderlan dos agentes de saúde de atenção à família, que 
levavam os medicamentos e faziam o atendimento primário nas residências, de casa em 
casa. 

O Secretário Rafael Gonzaga ressalta o excesso de loteamentos no município, 
mas que não possuem infraestrutura. Ressalta a importância do planejamento para o 
futuro, do Plano Diretor e do papel dos vereadores e das lideranças de bairro, e a 
necessidade de ouvir a população, suas reivindicações e sugestões.  

O Sr. Washington volta a falar e enfatiza o grande fluxo de carros nas 
proximidades da ciclovia, especialmente em horários de pico, próximos aos 
condomínios, o que gera problemas na mobilidade. 

O Secretário volta a reforçar a questão do esgoto, que está sendo realizada a 
construção da estação elevatória para a ligação dos esgotos e posteriormente o 
desligamento das fossas, que são uma questão de saúde pública. Agradece a presença 
da equipe da prefeitura, do legislativo, do ITCO e da população na reunião.  
 
 
 
Mediador da Reunião: 
SELOMAR CELIO BREDA 
__________________________________________ 
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Registros fotográficos: 
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