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1. APRESENTAÇÃO 

 
 

O presente documento tem como objetivo apresentar os resultados das reuniões 

comunitárias na zona urbana e rural de Jaraguá – GO, estado de Goiás, e o Instituto de 

Desenvolvimento Tecnológico do Centro–Oeste – ITCO, inscrito no CNPJ-MF sob o número 

06.030.675/0001-60, situado à Av. Anhanguera, n° 5.674, sala 101, Centro, Goiânia, Estado 

de Goiás, conforme o contrato n° 068/2021, que tem por objeto a revisão do Plano Diretor 

e respectivo zoneamento, da Lei de Uso e Ocupação do Solo, da Lei de Parcelamento do 

Solo e proposição de projeto de Lei de Condomínio de Lotes. 

 

2. LEITURA COMUNITÁRIA 

 

A leitura comunitária, parte fundamental no processo de identificação dos desafios 

a serem enfrentados no município de Jaraguá - GO, ocorreu a partir do processo de 

mobilização social1 promovido pelo executivo municipal, que tem por objetivos de 

informar, comunicar ações, ouvir, coletar sugestões, sistematizar as contribuições 

recebidas que deverão ser incorporadas à leitura e análise do território.  

Neste contexto, o Poder Executivo Municipal de Jaraguá promoveu a mobilização 

para a participação da comunidade, mobilizando, sensibilizando e capacitando os atores 

sociais, articulando parceiros e promovendo reuniões, debates, consultas e oficinas, 

garantindo livre acesso aos documentos e informações produzidas. 

As reuniões comunitárias foram organizadas de forma que a zona urbana e rural 

fosse abrangida.  

 

Aconteceram as seguintes reuniões: 

 
1) Escola Diógenes de Castro Ribeiro – Vila Isaura 

Data: 09 de março de 2022 às 17:30h; 

2) Escola Estadual de Artulândia – Artulândia (Distrito) 
Data: 11 de março de 2022 às 09:30h; 

 
1 O processo de mobilização social está descrito no Tópico 6 do Plano de Trabalho. 
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3) Escola Municipal Pequeno Príncipe – Vila São José 
Data: 23 de março de 2022 às 18:30h; 

4) Escola Municipal Lyra Machado – Jardim Ana Edith.  

Data: 30 de março de 2022 às 18:30h; 

5) Escola Municipal de Santa Barbara – Santa Barbara.  
Data: 01 de abril de 2022 às 10:00h; 

6) Escola Municipal Ilda Gonçalves – Primavera/ Dhema da Mata 
Data: 04 de abril de 2022 às 18:30h; 

7) Escola Municipal de Alvelândia – Distrito de Alvelândia.  
Data: 08 de abril de 2022 às 09:30h; 

8) Escola Municipal de Marilândia- Povoado de Mirilândia.  
Data: 05 de maio de 2022 às 16:30h; 

9) Auditório da Prefeitura – Setor Central 
Data: 11 de maio de 2022 às 17:30h; 

 

A partir de cartilhas do Plano Diretor Urbano (Anexo 1) e rural (Anexo 2) como 

instrumento guia, foi solicitado que os participantes escrevessem em um papel duas a 

três ações que julgassem ser prioritárias para o seu bairro. Após, reunidas as ações 

almejadas pela população, os participantes foram convidados a apontar e falar sobre a 

demanda colocada.  Os resultados de todo este trabalho são apresentados agora por 

reuniões, com atas, registro fotográfico e lista de presença. 

 

2.1. Ata de reunião do Diógenes de Castro Ribeiro – Vila Isaura 

Local: Escola Diógenes de Castro Ribeiro – Vila Isaura 

Data:  09 / 03 / 2022 

Horário: 17:30 

 

A reunião comunitária se iniciou às 17:45h com o número de 10 pessoas, estavam 

presentes moradores, servidores da prefeitura municipal de Jaraguá, o Sr. Wesley 

Judson Teixeira Martins, secretário de Indústria e Comércio; o sr. Alessandro Alves que 

trabalhou na organização da reunião e Eu, Higor Moreira da Silva Evangelista como o 

facilitador. 
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 De início, foi entregue aos participantes a cartilha informativa do Plano Diretor 

Urbano (Anexo I) deste relatório e na sequência 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 simultaneamente apresentada a cartilha no sistema 

Datashow, falamos sobre a importância do Plano Diretor para a Cidades, o que é o Plano 

Diretor, e foram apresentados exemplos e situações do cotidiano da cidade onde 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, onde os presentes puderam se manifestar. Foi utilizada uma dinâmica onde 

cada participante recebeu papel e caneta para escrever dois a três pontos importantes 

de melhoria da sua região e assim também, escreveram um ponto forte ou uma 

vantagem da região em que ele vive. 

 Todas as manifestações descritas foram para um quadro na parede onde eu 

Higor Moreira da Silva Moreira Evangelista, iniciei a leitura pelas melhorias sugeridas, 

bem como dos pontos positivos ou potenciais, que apareceram em maior número 

incialmente.  

I
D 

Pontos Negativos / ou a serem melhorados 

1 
Necessidade de mais áreas comerciais e lazer na região, o comércio 

existente é na sua maioria de produtos agropecuários; há poucas áreas de lazer. 

2 
Necessidade de mais áreas para moradia, pelo bairro (Vila Isaura) já ser 

bem consolidado e desejado para moradia, faltam espaços para construir novas 
edificações. 

3 Melhorias na limpeza urbana e no sistema de esgoto. 

I
D 

Pontos Positivos/ Potenciais 

1 
O Parque do lago (conhecido como lago seco), que poderia ser trabalhado 

para se tornar mais atraente a população. 

2 
Aproveitar a região do centro histórico, especialmente o ponto de acesso 

ao parque estadual da serra de Jaraguá para fomentar o comércio e turismo.  
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Dada a palavra para se manifestarem os que assim o desejassem, a respeito dos 

pontos apresentados, a Sra. Alicimar Alves Ferreira Macedo, disse sobre a necessidade 

de mais áreas comerciais na região: havia poucos pontos comerciais, como lojas de 

roupas, lanchonetes e similares, já que os poucos que existem são em sua maioria de 

produtos agropecuários, o que não atende as necessidades da população local que é 

forçada a se deslocar ao centro da cidade. Também disse sobre a necessidade de mais 

áreas de lazer, inclusive já houve um abaixo assinado entre os moradores para a 

construção de uma academia da terceira idade ao ar livre, entretanto não foi atendido. 

Posteriormente, ao momento de manifestação dos presentes, foram feitos os devidos 

agradecimentos, reforçado a importância da participação da população e foi encerrada 

a reunião às 19:00h. 
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Registros fotográficos: 

 
 

  

 
 

 

 

 

Lista de presença: 
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2.2. Ata de reunião do Artulândia (Distrito) 

Local: Escola Estadual de Artulândia – Artulândia (Distrito) 

Data:  11/ 03 /2022 

Horário: 09:30h 
 

A reunião comunitária se iniciou às 09:30h com o número de 29 pessoas, estavam 

presentes moradores, servidores da prefeitura municipal de Jaraguá, o Sr. José 

Bernardes de Oliveira, secretário de Administração; Sr. Alessandro Alves que trabalhou 

na organização da reunião e Eu, Higor Moreira da Silva Evangelista como o facilitador. 

 De início, foi entregue aos participantes a cartilha informativa do Plano Diretor 

Rural (Anexo 2) deste relatório e na sequência 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 simultaneamente apresentada a cartilha no sistema Datashow, 

falamos sobre a importância do Plano Diretor para a Cidades, o que é o Plano Diretor, e 

foram apresentados exemplos e situações do cotidiano da cidade onde 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, onde os presentes puderam se manifestar. Foi utilizada uma dinâmica onde 

cada participante recebeu papel e caneta para escrever dois a três pontos importantes 

de melhoria da sua região e assim também, escreveram um ponto forte ou uma 

vantagem da região em que ele vive. 

 Todas as manifestações descritas foram para um quadro na parede onde eu 

Higor Moreira da Silva Evangelista, iniciei a leitura pelas melhorias sugeridas, bem como 

dos pontos positivos ou potenciais, que apareceram em maior número inicialmente.  

I
D 

Pontos Negativos / ou a serem melhorados 

1 
Falta de infraestrutura viária básica (pavimentação, drenagem e meio-fio) 

no setor rio do peixe. 

2 
Necessidade de maior presença policial (pedem a reativação do posto 

policial e presença constante de força policial. 

3 Faltam áreas de Lazer e melhor manutenção das poucas existentes. 
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I
D 

Pontos Positivos/ Potenciais 

1 

O rio do peixe que o qual o distrito está muito próximo, atrai muitos 
pescadores e banhistas, e que a população local gosta de utilizá-lo também, 
entretanto o acesso para área pública destinada a isso foi invadida e a passagem 
dos moradores impedida. 

2 
O potencial turístico (por conta do rio do peixe) contribuiria muito com o 

desenvolvimento e economia local. 

 

Dada a palavra para se manifestarem os que assim o desejassem, a respeito dos 

pontos apresentados, a Sra. Debora Dorneles da Silva, servidora da área da saúde local, 

relatou sobre as dificuldades dos moradores do setor rio do peixe que, sofrem com a 

falta de infraestrutura viária (pavimentação e drenagem), e que a carência desta geram 

em dias chuvosos enxurradas que danificam as ruas e entram nas casas.  

Tais colocações foram retificadas pelo Sr. Vereador Alcion Gonçalves de Oliveira 

que é também morador local. 

Posteriormente, ao momento de manifestação dos presentes, foram feitos os devidos 

agradecimentos, reforçado a importância da participação da população e foi encerrada 

a reunião às 11:00. 
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Registros fotográficos: 
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Lista de presença: 
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2.3. Ata de reunião do Pequeno Príncipe – Vila São José 

Local: Escola Municipal Pequeno Príncipe – Vila São José 

Data: 23/ 03 /2022 

Horário: 18:30h 

 

A reunião comunitária iniciou- se às 18:40h com o número de 29 pessoas, estavam 

presentes moradores, servidores da prefeitura municipal de Jaraguá, o sr. Alessandro 

Alves que trabalhou na organização da reunião e Eu, Higor Moreira da Silva Evangelista 

como o facilitador. 

De início, foi entregue aos participantes a cartilha informativa do Plano Diretor 

Urbano (Anexo I) deste relatório e na sequência 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 simultaneamente apresentada a cartilha no sistema 

Datashow, falamos sobre a importância do Plano Diretor para a Cidades, o que é o Plano 

Diretor, e foram apresentados exemplos e situações do cotidiano da cidade onde 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, onde os presentes puderam se manifestar. Foi utilizada uma dinâmica onde 

cada participante recebeu papel e caneta para escrever dois a três pontos importantes 

de melhoria da sua região e assim também, escreveram um ponto forte ou uma 

vantagem da região em que ele vive. 

 Todas as manifestações descritas foram para um quadro na parede onde eu 

Higor Moreira da Silva Evangelista iniciei a leitura pelas melhorias sugeridas, bem como 

os pontos positivos ou potenciais, que apareceram em maior número inicialmente.  
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I
D 

Pontos Negativos / ou a serem melhorados 

1 
A infraestrutura viária: pavimentação, drenagem pluvial, calçadas 

(acessibilidade) e de modo especial a sinalização; deixam muito a desejar. 

2 

Ausência de transporte coletivo, a região que é bem populosa está 
distante dos principais serviços que estão no centro da cidade, especialmente 
para os que vivem e bairros mais afastados (ex.: Santa Fé). 

3 Ausência de áreas de lazer. 

I
D 

Pontos Positivos/ Potenciais 

1 
Os postos de saúde são bem localizados, estruturados e possuem um 

ótimo atendimento. 

2 
O lago do parque "Passarela da Moda” é um bom ponto de lazer e que 

poderia ser explorado para o turismo. 
3 A região é bem servida de comércio. 

Dada a palavra para se manifestarem os que assim o desejassem, a respeito dos 

pontos apresentados, a Sra. Darci Aparecida de Sousa, se manifestou sobre a falta de 

acessibilidade das calçadas da região para PNE, mas também para todos os pedestres, o 

que acrescentou ser de suma importância de modo especial no entorno da escola 

municipal. Também falou sobre a necessidade do transporte coletivo para o melhor 

deslocamento das pessoas que não possuem veículo particular. 

Também se manifestou a Sra. Ana Paula de Lemos, apresentou o desejo dos 

servidores da escola de que a rua em frente ao portão de entrada da escola fosse de 

mão única, pois ela se torna perigosa para os alunos devido ao trânsito. 

O sr. Edijar Rosa Pinto, Reclamou do mau cheiro vindo da ETE (estação de 

tratamento de esgoto), problema que tem sido recorrente. Outra reclamação foi com 

relação a segurança pública da região. Pediu a conclusão da pavimentação das vias da 

região que não foram concluídas. 

O sr. Marcos Paulo, disse a necessidade de ciclovias, pois muitas pessoas utilizam 

este meio de transporte e as ruas não são preparadas para a conciliação entre 

automóveis de ciclistas. Também disse acerca da falta de acessibilidade das calçadas e 

da necessidade de galerias de água pluvial. Disse a respeito da necessidade de 

reestruturação da rua Creso Gomes que é a principal ligação da região com o centro da 

cidade. 
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O Sr. Robson Reis O. Cavalcante, se manifestou a respeito de um abaixo 

assinado, solicitando uma praça no setor Vale do Sol, entretanto nunca foram atendidos. 

Por fim, a Sra. Ana Paula ressalta o bom atendimento dos postos de saúde; fala 

que foi confirmada pela Sra. Darci Aparecida. 

Posteriormente, ao momento de manifestação dos presentes, foram feitos os 

devidos agradecimentos, reforçado a importância da participação da população e foi 

encerrada a reunião às 20:00. 
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Registros fotográficos: 
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2.4. Ata de reunião do Lyra Machado – Jardim Ana Edith 

Local: Escola Municipal Lyra Machado – Jardim Ana Edith 

Data: 30/ 03 /2022 

Horário: 18:30h 

 

A reunião comunitária iniciou às 18:40h com o número de 19 pessoas, estavam 

presentes moradores, servidores da prefeitura municipal de Jaraguá, a Sra. Amanda 

Isabel Silva Melo, Coordenadora do CREAS; Sr. Alessandro Alves que trabalhou na 

organização da reunião e Eu, Higor Moreira da Silva Evangelista como o facilitador. 

De início, foi entregue aos participantes a cartilha informativa do Plano Diretor 

Urbano (Anexo I) deste relatório e na sequência 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 simultaneamente apresentada a cartilha no sistema 

Datashow, falamos sobre a importância do Plano Diretor para a Cidades, o que é o Plano 

Diretor, e foram apresentados exemplos e situações do cotidiano da cidade onde 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, onde os presentes puderam se manifestar. Foi utilizada uma dinâmica onde 

cada participante recebeu papel e caneta para escrever dois a três pontos importantes 

de melhoria da sua região e assim também, escreveram um ponto forte ou uma 

vantagem da região em que ele vive. 

 Todas as manifestações descritas foram para um quadro na parede onde eu 

Higor Moreira da Silva Evangelista iniciei a leitura pelas melhorias sugeridas, bem como 

os pontos positivos e potenciais, que apareceram em maior número inicialmente.  
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I

D 
Pontos Negativos / ou a serem melhorados 

1 

Infraestrutura viária: ausência de pavimentação em algumas vias, ou 

péssimo estado das que existem; ausência de drenagem pluvial e a iluminação 

das vias. 

2 

Déficit de escolas: há necessidade de escola em nível fundamental (6º ao 

9º ano) e também ensino médio, já que os bairros da região, especialmente 

setores como Morada Nova, Olinda e Regina Rios, são mais distantes do centro. 

3 
Falta de transporte público. Muitas pessoas não têm meios de ir até o 

centro da cidade para ter acesso a serviços básicos como bancários. 

I

D 
Pontos Positivos/ Potenciais 

1 O atendimento da saúde pública é excelente, só poderia ter mais médicos. 

2 A escola local é muito boa, poderia ser ampliada para oferecer mais séries.  

 

 Dada a palavra para se manifestarem os que assim o desejassem, a respeito dos 

pontos apresentados, a sra. Josiane Siqueira Santos, disse que as pavimentações das 

vias estão em péssimo estado de conservação, com ruas carentes de pavimentação. 

Também disse que priorizaram a recuperação da pavimentação em vias que não 

necessitavam tanto. 

 O Sr. Leandro do Santos Lemos, reclamou da iluminação das vias, o que 

prejudica a segurança dos moradores da região. Também disse da necessidade de 

transporte coletivo, uma vez que a região está distante de serviços. 

 A sra. Elenice Cristina de Siqueira Costa, falou sobre a ausência de pavimentação 

em algumas vias da região. Da necessidade de uma escola de ensino fundamental II e 

ensino médio. Reclamou que já solicitou à prefeitura, mas não foi atendida e que na 

região há áreas públicas disponíveis para a construção de tais escolas. 

 A sra. Sueli Aparecida Leite de Sousa, falou sobre a necessidade de transporte 

coletivo pois muitos moradores não têm transporte particular. Falou da urgência de uma 
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escola de ensino fundamental II. Reclamou sobre a invasão de áreas públicas (junto a 

rua das sálvias) por pessoas que não precisam. 

 A sra. Ruth Felipes Ferreira, diretora da escola Municipal Lyra Machado, pediu a 

ampliação das vagas escolares nas etapas que a escola local não atende (ensino 

fundamental II e ensino médio).  

 A sra. Jamilia Aparecido Silva, se manifestou dizendo que o transporte escolar 

não dá conta da demanda, e que é necessário transporte coletivo para todos. 

Posteriormente, ao momento de manifestação dos presentes, foram feitos os 

devidos agradecimentos, reforçado a importância da participação da população e foi 

encerrada a reunião às 20:00h. 
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2.5. Ata de reunião de Santa Barbara 

Local: Escola Municipal de Santa Barbara – Santa Barbara 

Data: 01/04/2022 

Horário: 10:00h 

 

A reunião comunitária iniciou às 10h com o número de 16 pessoas, estavam 

presentes moradores, servidores da prefeitura municipal de Jaraguá, a Sra. Liz Eliodoraz, 

secretária de Cultura; o sr. Alessandro Alves que trabalhou na organização da reunião e 

Eu, Higor Moreira da Silva Evangelista como o facilitador. 

De início, foi entregue aos participantes a cartilha informativa do Plano Diretor 

(Cartilha PD Urbana rural II) deste relatório e na sequência 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 simultaneamente apresentada a cartilha no sistema 

Datashow, falamos sobre a importância do Plano Diretor para a Cidades, o que é o Plano 

Diretor, e foram apresentados exemplos e situações do cotidiano da cidade onde 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, onde os presentes puderam se manifestar. Foi utilizada uma dinâmica onde 

cada participante recebeu papel e caneta para escrever dois a três pontos importantes 

de melhoria da sua região e assim também, escreveram um ponto forte ou uma 

vantagem da região em que ele vive. 

 Todas as manifestações descritas foram para um quadro na parede onde eu 

Higor Moreira da Silva Evangelista iniciei a leitura pelas melhorias sugeridas, bem como 

os pontos positivos ou potenciais que apareceram em maior número inicialmente. 
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I

D 

Pontos Negativos / ou a serem melhorados 

1 As estradas que ligam a região estão em um estado ruim, exigindo uma 

manutenção mais constante. 

2 Necessidade de transporte público, a linha de ônibus que atendia a região foi 

desativada há alguns anos. 

3 Faltam área de lazer e esporte. 

I

D 

Pontos Positivos/ Potenciais 

1 O posto de saúde possui bom atendimento, entretanto mais um dia de 

atendimento durante a semana seria bem-vindo. 

2 A região possui muitos produtores de leite, aumentar o centro de 

armazenamento e incentivos ajudaria. 

 

Dada a palavra para se manifestarem os que assim o desejassem, a respeito dos 

pontos apresentados, o sr. Edivaldo Andrade Campos, disse que as estradas estão ruins. 

Também que faz falta uma linha de transporte público, uma vez que, nem todos 

possuem transporte particular; os idosos também não têm condições de pagar para irem 

à cidade. 

O sr. Moacir Antônio de Deus, se manifestou a respeito da distância com a cidade 

que é grande aproximadamente 40 km e que o transporte público faz falta, uma vez que 

a linha que existia foi desativada. Também disse que a escola é uma das principais 

beneficiadoras da comunidade, e que se construíssem uma quadra coberta na escola, 

beneficiaria toda a comunidade. Ademais também seria bom uma academia da terceira 

idade ao ar livre, muitas pessoas se arriscam fazendo atividades nas estradas de terra. 

Posteriormente, ao momento de manifestação dos presentes, foram feitos os 

devidos agradecimentos, reforçado a importância da participação da população e foi 

encerrada a reunião às 11:00h. 
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2.6. Ata de reunião do Ilda Gonçalves – Primavera/Dhema da Mata 

Local: Escola Municipal Ilda Gonçalves – Primavera/ Dhema da Mata 

Data: 04/04/2022 

Horário: 18:30h 

 

A reunião comunitária iniciou às 19h com o número de 13 pessoas, estavam 

presentes moradores, servidores da prefeitura municipal de Jaraguá, a Sra. Amanda 

Isabel Silva Melo, coordenadora do CREAS; Sr. Alessandro Alves que trabalhou na 

organização da reunião e Eu, Higor Moreira da Silva Evangelista como o facilitador. 

De início, foi entregue aos participantes a cartilha informativa do Plano Diretor 

(Anexo I) deste relatório e na sequência 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 simultaneamente apresentada a cartilha no sistema Datashow, 

falamos sobre a importância do Plano Diretor para a Cidades, o que é o Plano Diretor, e 

foram apresentados exemplos e situações do cotidiano da cidade onde 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, onde os presentes puderam se manifestar. Foi utilizada uma dinâmica onde 

cada participante recebeu papel e caneta para escrever dois a três pontos importantes 

de melhoria da sua região e assim também, escreveram um ponto forte ou uma 

vantagem da região em que ele vive. 

 Todas as manifestações descritas foram para um quadro na parede onde eu 

Higor Moreira da Silva Evangelista iniciei a leitura pelas melhorias sugeridas, bem como 

os pontos positivos ou potencialidades, que apareceram em maior número inicialmente.  

I

D 

Pontos Negativos / ou a serem melhorados 

1 Infraestrutura viária (Pavimentação, Drenagem pluvial, passeio público e 

iluminação) de modo especial a ausência de pavimentação no setor primavera III 

e a ausência de drenagem pluvial que geram inúmeros transtornos. 
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2 Carência de Áreas de lazer e recreação. 

3 Necessidade de uma escola de ensino fundamental II; A ausência de escola 

dessa fase gera a necessidade de um longo deslocamento para as crianças. 

I

D 

Pontos Positivos/ Potenciais 

1 Postos de saúde próximos e com bom atendimento. 

2 A Av. Bernardo Sayão tem potencial para receber ciclovias ou ciclofaixas. 

3 O comércio da região é bem diversificado. 

 

Dada a palavra para se manifestarem os que assim o desejassem, a respeito dos 

pontos apresentados, a sra. Adriana Ferreira, disse que a população do Setor Primavera 

III se sente abandonada pois em períodos de chuva não conseguem sair de casa pelo o 

estado das vias (não pavimentadas). Falou também da ausência de transporte público 

que prejudica as pessoas que não têm transporte particular para ir até os locais de 

serviços como bancos por exemplo. Ela continua dizendo que o poder público só a 

procura durante o período eleitoral e que assim como o Primavera III, o Setor Dhema da 

Mata é também esquecido. E ainda apelou pela necessidade de uma escola de ensino 

fundamental II, já que as que existem na cidade são longe. 

O sr. José Carlos Almeida da Silva, Cobrou a limpeza dos terrenos vazios da 

instalação de uma escola de ensino fundamental II. Apelou pela manutenção do Vapt 

Vupt no centro da cidade (há planos de o colocarem para a saída sul da cidade) e 

também pela criação de ciclovias ou ciclofaixas. Reclamou da ausência dos vereadores 

e secretários nas reuniões. 

O sr. Jader Araújo Silva, disse que a Av. Bernardo Sayão fica intransitável no período 

chuvoso devido aos buracos na via ou pela enxurrada que desce pela ausência de 

drenagem pluvial. Ainda reclamou dos terrenos sujos e onde descartam lixo de maneira 

irregular. Sugeriu ainda que o canteiro central da Av. Bernardo Sayão, possui o canteiro 

central largo, o que poderia ser aproveitado para fazer uma ciclovia, pista de caminhada 

e para arborização. 
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Por fim, o Sr. Jales Araújo da Silva, falou a respeito da desorganização dos 

entroncamentos das ruas entre os bairros, o que complica o acesso a eles. Apelou 

também pela melhoria da iluminação das vias, especialmente de loteamentos ainda 

vazios; sugeriu para esta questão, que os proprietários destes loteamentos arcassem 

com os gastos com a iluminação pública de seu empreendimento, como forma também 

de combater a especulação imobiliária.  

Posteriormente, ao momento de manifestação dos presentes, foram feitos os 

devidos agradecimentos, reforçado a importância da participação da população e foi 

encerrada a reunião às 20:00. 
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2.7. Ata de reunião do Distrito de Alvelândia 

Local: Escola Municipal de Alvelândia – Distrito de Alvelândia 
Data: 08 /04/2022 
Horário: 09:30h 
 

A reunião comunitária iniciou às 10h com o número de 26 pessoas, estavam 

presentes moradores, servidores da prefeitura municipal de Jaraguá, a Sra. Liz Eliadora, 

Secretária de Cultura; O sr. Alessandro Alves que trabalhou na organização da reunião e 

Eu, Higor Moreira da Silva Evangelista como o facilitador. 

De início, foi entregue aos participantes a cartilha informativa do Plano Diretor 

(Cartilha PD Rural anexo II) deste relatório e na sequência 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 simultaneamente apresentada a cartilha no sistema 

Datashow, falamos sobre a importância do Plano Diretor para a Cidades, o que é o Plano 

Diretor, e foram apresentados exemplos e situações do cotidiano da cidade onde 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, onde os presentes puderam se manifestar. Foi utilizada uma dinâmica onde 

cada participante recebeu papel e caneta para escrever dois a três pontos importantes 

de melhoria da sua região e assim também, escreveram um ponto forte ou uma 

vantagem da região em que ele vive. 

 Todas as manifestações descritas foram para um quadro na parede onde eu 

Higor Moreira da Silva Evangelista iniciei a leitura pelas melhorias sugeridas, bem como 

os pontos positivos e potenciais, que apareceram em maior número inicialmente.  

I

D 

Pontos Negativos / ou a serem melhorados 
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1 

Necessidade de maior policiamento. Pelo distrito estar em uma rodovia 

federal e próximo a outros municípios, há movimentação de pessoas que 

disputam rachas e produzem muitos ruídos próximo às residências. 

2 
O estado de conservação das vias que ligam a região e a cidade. As vias 

passam a maior parte do ano em situação difícil de trafego. 

3 A manutenção e limpeza dos prédios públicos, das ruas e praças.  

I

D 

Pontos Positivos/ Potenciais 

1 

A festa de N. S. da Abadia: Se iniciou em 2019 uma festa da Igreja Católica 

na qual muitas pessoas da cidade e de cidades vizinhas, vão até o povoado 

para participar, o que pode gerar oportunidade de comércio, hospedagem e 

vendas imobiliárias. 

2 

Caminho De Cora: O caminho esportivo/cultural que corta Goiás passa 

pelo distrito e pelo povoado de Palestina, que podem se beneficiar oferecendo 

serviços de comércio e hospedagem. 

 

Dada a palavra para se manifestarem os que assim o desejassem, a respeito dos 

pontos apresentados, o sr. Valdir Alves Rodrigues, reclamou sobre os rachas 

automotivos, que acontecem na Rodovia BR-070 que passa pelo distrito e que coloca 

em risco a segurança dos moradores e também atrapalham pelo barulho. 

 A sra. Wanessa Nunes Pereira de Andrade, disse que há som automotivo em 

horários não permitidos com frequência. 

 A sra. Wanderleia Maria de Freitas, servidora pública, fez a sugestão de instalar 

um sistema de monitoramento da entrada do distrito que está nas margens da BR-070. 

Ainda, sugeriu que se fizesse uma feira nos dias de movimento da festa da igreja, para 

que os artesãos locais possam vender seus produtos. Por fim, reclamou do fechamento 

da escola e do posto de saúde do povoado da Palestina.  

 O sr. Matusalem Firmino dos Santos, reclamou da falta de limpeza das ruas e 

espaços públicos do povoado de Palestina; bem como o estado e conservação da estrada 

que liga as duas localidades. Sentem que não possuem apoio da prefeitura. Disse 

também que o Caminho de Cora ajudou a economia local e que tem muito potencial 

para ajudar no desenvolvimento das duas localidades. Em Alvelândia talvez seja 

necessário a expansão do perímetro urbano, devido ao interesse das pessoas de terem 

residência no local para participar da festa da igreja. 
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 A sra. Sirlene P. dos Santos de Freitas, disse que as estradas estão um caos, que 

o poder público não faz o necessário. A estrada para Palestina está ruim. Por fim, sugeriu 

fazer uma Campanha de conscientização para a população ajudar na manutenção da 

limpeza do povoado. 

 Posteriormente, ao momento de manifestação dos presentes, foram feitos os 

devidos agradecimentos, reforçado a importância da participação da população e foi 

encerrada a reunião às 11:00. 

 

 

Registros fotográficos: 
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2.8. Ata de reunião do Povoado de Mirilândia 

Local: Escola Municipal de Marilândia- Povoado de Mirilândia 

Data: 05/05/2022 

Horário: 16:30h 

 

A reunião comunitária iniciou às 16:30h com o número de 25 pessoas, estavam 

presentes moradores, servidores da prefeitura municipal de Jaraguá, o Sr. Alessandro 

Alves que trabalhou na organização da reunião e Eu, Higor Moreira da Silva Evangelista 

como o facilitador. 

De início, foi entregue aos participantes a cartilha informativa do Plano Diretor 

(Cartilha PD Rural anexo II) deste relatório e na sequência 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 simultaneamente apresentada a cartilha no sistema 

Datashow, falamos sobre a importância do Plano Diretor para a Cidades, o que é o Plano 

Diretor, e foram apresentados exemplos e situações do cotidiano da cidade onde 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, onde os presentes puderam se manifestar. Foi utilizada uma dinâmica onde 

cada participante recebeu papel e caneta para escrever dois a três pontos importantes 

de melhoria da sua região e assim também, escreveram um ponto forte ou uma 

vantagem da região em que ele vive. 

 Todas as manifestações descritas foram para um quadro na parede onde eu 

Higor Moreira da Silva Evangelista, iniciei a leitura pelas melhorias sugeridas que 

apareceram em maior número inicialmente.  
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I

D 

Pontos Negativos / ou a serem melhorados 

1 Necessidade da implantação do ensino fundamental II (6º ao 9º ano) 

2 Transporte escolar insuficiente / Falta transporte publico 

3 Ausência de áreas de Lazer 

I

D 

Pontos Positivos/ Potenciais 

1 

Existe um campo de futebol que é bem utilizado pela comunidade, 

entretanto, não atende a diversidade de moradores que também desejam áreas 

de caminhada, parquinho paras as crianças, academia para terceira idade. 

2 
Sugestão da criação de uma ouvidoria na prefeitura a fim de que a população 

possa ser ouvida diretamente para solicitação de serviços, sugestões e elogios. 

3 
O posto de saúde tem um bom atendimento, entretanto precisa de reforma 

e maior tempo de atendimento médico. 

 

Dada a palavra para se manifestarem os que assim o desejassem, a respeito dos 

pontos apresentados, a sra. Laiane de Oliveira Moraes, disse da necessidade de a escola 

local oferecer aos alunos até o 9º ano do ensino fundamental, o que diminuiria 

significamente a pressão sobre o sistema de transporte escolar da região. Disse também 

que o ônibus que faz o transporte dos alunos até a cidade, não conta com monitor e os 

alunos quando o ônibus estraga não tem assistência, deixando-os à própria sorte.  

 Ainda falou a respeito da falta de manutenção das estradas rurais que vão além 

do povoado. Também falou a respeito da saúde local pedindo maior disponibilidade de 

atendimento médico que segundo a mesma, já foi maior no passado e a demanda 

continua a mesma. Também pediu que os remédios que são distribuídos gratuitamente 

pela rede pública, fossem encaminhados para o posto de saúde local para que as 

pessoas não precisassem ir até a cidade apenas para buscá-los. 

 O sr. Daniel Cândido Alves, disse que é muito sofrido para as crianças percorrer 

grandes distâncias e por conta disso ele tem que acordar muito cedo e chegam tarde 

para poderem estudar, segundo ele vários dos moradores locais concordam com essa 
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posição, uma vez que ele mesmo percorreu o povoado conversando sobre com as 

pessoas. Ainda segundo ele, o ensino fundamental II na escola local, resolveria grande 

parte dos problemas de transporte. 

 A sra. Estela Rodrigues Guimarães, disse que o transporte escolar é horrível, com 

o ônibus em péssimas condições, motorista sem educação além da superlotação do 

veículo, e que a linha do transporte poderia terminar um pouco mais adiante para 

facilitar para os que moram um pouco mais longe.  

 A sra. Maria Gercilene da Silva Belo, reclamou da falta de áreas de lazer, o 

campo de futebol existente não tem estrutura para acolher a pessoas para passarem 

algum tempo, bem como a praça no centro do povoado, que não tem parquinho para 

as crianças e também não existem locais para prática de atividades físicas que não sejam 

o futebol. Disse ainda que deveria ter uma quadra, uma academia ao ar-livre. Concluiu 

falando que o atendimento médico na unidade de saúde local é insuficiente. 

Posteriormente, ao momento de manifestação dos presentes, foram feitos os 

devidos agradecimentos, reforçado a importância da participação da população e foi 

encerrada a reunião às 17:00. 
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2.8. Ata de reunião do Setor Central 

Local: Auditório da Prefeitura – Setor Central 

Data: 11/05/2022 

Horário: 15:30h 

 

A reunião comunitária iniciou às 15:30h com o número de 18 pessoas, estavam 

presentes moradores, servidores da prefeitura municipal de Jaraguá, a sra. Liz Eliodora, 

diretora de cultura da prefeitura de Jaraguá e Eu, Higor Moreira da Silva Evangelista 

como o facilitador. 

De início, foi entregue aos participantes a cartilha informativa do Plano Diretor 

Urbano (Anexo 1) deste relatório e na sequência 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 simultaneamente apresentada a cartilha no sistema 

Datashow, falamos sobre a importância do Plano Diretor para a Cidades, o que é o Plano 

Diretor, e foram apresentados exemplos e situações do cotidiano da cidade onde 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, onde os presentes puderam se manifestar. Foi utilizada uma dinâmica onde 

cada participante recebeu papel e caneta para escrever dois a três pontos importantes 

de melhoria da sua região e assim também, escreveram um ponto forte ou uma 

vantagem da região em que ele vive. 

 Todas as manifestações descritas foram para um quadro na parede onde eu 

Higor Moreira da Silva Evangelista iniciei a leitura pelas melhorias sugeridas, bem como 

os pontos positivos ou potencialidades, que apareceram em maior número inicialmente. 

 

 

 



 

 

48 

 Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-

Oeste  

 

I
D 

Pontos Negativos / ou a serem melhorados 

1 Falta de áreas de lazer e recreação, não apenas equipamentos urbanos 
como praças, mas também privadas, como shopping, cinema e etç. 

2 Falta de acessibilidade, especialmente pela condição das calçadas. 
3 Falta de combate ao descarte irregular de lixo em áreas de proteção 

ambiental e lotes vazios; Falta de arborização. 

I
D 

Pontos Positivos/ Potenciais 

1 Patrimônio Cultural e histórico. 
2 Os recursos naturais como a serra e os rios. 
3 Potencial Turístico. 

 

Dada a palavra para se manifestarem os que assim o desejassem, a respeito dos 

pontos apresentados, o Sr. Ricardo de Castro Ribeiro, disse que é necessária a instalação 

de mais sinalização no trânsito especialmente semafórica em pontos críticos, bem como 

mais lombadas. Também disse da necessidade da conscientização da população sobre o 

trânsito. 

A sra. Eliodora Trindade Gonçalves, manifestou a necessidade de um trabalho 

de conscientização e educação da população para transformar a realidade do trânsito 

da cidade, bem como do descarte de lixo entre outras coisas e tal educação tem de 

começar nas escolas. 

A srta. Liz Eleodora Gonçalves, disse a respeito das calçadas irregulares que 

prejudicam os moradores, em especial os portadores de necessidades especiais e 

idosos. 

A sra. Lorena Alves, sugeriu a criação de um incentivo fiscal para que a população 

cuidasse de suas calçadas. 

O sr. Jackson Araújo Silva, disse que o turismo ainda está engatinhando, mas 

tem muito potencial, especialmente o de aventura. 

Posteriormente, ao momento de manifestação dos presentes, foram feitos os 

devidos agradecimentos, reforçado a importância da participação da população e foi 

encerrada a reunião às 16:30. 
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Registros fotográficos: 
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Lista de presença: 
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2.9. Resumo das manifestações das reuniões comunitárias  

  

EIXO SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE 

TEMA - Recursos 
Naturais e Clima 

Biodiversidade: Não houveram Manifestações sobre o Tema. 
Desmatamento: Não houveram Manifestações sobre o Tema. 
Recursos hídricos: Não houveram Manifestações sobre o Tema. 
Arborização rural e urbana: Nas reuniões urbanas do Primavera e 
do Centro, este tema foi mais recorrente. 

(biodiversidade, 
desmatamento, recursos 
hídricos, sombreamento e 
arborização rural e urbana) 

TEMA - Fontes de 
Poluição 

Poluição sonora e visual: Na reunião urbana do Centro e nas 
reuniões rurais de Alvelândia e Mirilândia foram os locais onde a 
poluição sonora foi uma questão mais recorrente (motociclistas e 
som em bares). 
Temporalidade: Não Houveram Manifestações sobre o Tema. 
Extensão da fonte: Não Houveram Manifestações sobre o Tema. 

(poluição sonora e visual, 
temporalidade e extensão da 
fonte) 

TEMA - Saneamento Abastecimento de água: Não houveram Manifestações sobre 
o Tema. 
Tratamento de esgoto: Na reunião urbana da Vila Isaura e na 
reunião rural do distrito de Artulândia (parte urbana do distrito), 
este tema foi mais recorrente. 
Manejo dos resíduos sólidos: Nas reuniões urbanas do Centro e do 
Primavera, este tema foi mais recorrente. 
Drenagem: Nas reuniões urbanas de São José, Ana Edith e 
Primavera. E na reunião rural em Artulândia (parte urbana do 
distrito) este tema foi mais recorrente. 

(abastecimento de água, 
tratamento de esgoto, 
manejo dos resíduos sólidos e 
drenagem) 

TEMA – Condições de 
Vida 

Habitação: na reunião urbana do Ana Edith este tema foi mais 
debatido (regularização de imóveis em áreas irregulares). 
Emprego e renda: Na reunião urbana do Ana Edith e nas rurais de 
Alvelândia e Artulândia este tema foi mais recorrente. 
Infraestrutura: Este tema foi abordado em todas as reuniões 
urbanas e rurais. 
Praças, parques e lazer: este tema foi abordado em todas as 
reuniões urbanas e rurais. 
Desigualdade social: Não Houveram Manifestações sobre o Tema. 

(habitação, emprego e 
renda, Infraestrutura, Praças, 
parques e lazer, desigualdade 
social) 

 

  



 

 

52 

 Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-

Oeste  

 

EIXO ORDENAMENTO TERRITORIAL URBANO E RURAL 

TEMA – Caracterização 
Urbanística 

Equipamentos Urbanos: nas reuniões urbanas do Ana Edith e 
Primavera, e nas reuniões rurais de Mirilândia, este tema foi 
amplamente debatido pela necessidade de escolas de ensino 
Fundamental II. 
Patrimônio Histórico: Na reunião do centro este tema foi mais 
debatido. 
Centralidades urbanas: Nas reuniões urbanas do Primavera e São 
José, este tema foi mais debatido. 
Tamanho das vias e calçadas: Nas reuniões urbanas do Primavera, 
São josé e Centro, este tema foi amplamente debatido. 

(equipamentos urbanos, 
patrimônio histórico, 
centralidades urbanas, 
tamanho de vias e calçadas) 

TEMA – Espaços 
públicos e qualidade de 
vida 

Parques, pracinhas, parques de esportes: Em todas as 
reuniões se manifestaram a necessidade destes equipamentos 
urbanos. 
Rodovias e vias rurais: Em todas reuniões rurais houveram 
reclamações do tema. 
Espaços para manifestações culturais: Nas reuniões urbanas do 
Primavera e São José, houveram mais manifestações sobre o tema. 
Arborização Urbana e conforto ambiental para o modal andar a 
pé: Nas reuniões urbanas do Primavera e do Centro, este tema foi 
mais debatido. 

(parques, rodovias, vias 
rurais, pracinhas, parques de 
esportes, espaços para 
manifestações culturais, 
estacionamentos, arborização 
urbana, Conforto ambiental 
para o modal andar a pé) 

TEMA – Mobilidade e 
Transporte 

Acessibilidade ao andar a pé: Nas reuniões urbanas de 
Primavera, Centro e São José; se manifestaram mais sobre o tema. 
Transporte Público: Nas reuniões urbanas do Ana Edith, São josé e 
primavera; e nas reuniões rurais de Santa Bárbara, Alvelândia e 
Mirilândia; este tema foi mais apontado como necessidade. 
Ciclovias: Nas reuniões urbanas de São José e do Primavera, este 
tema foi mais apontado como necessidade. 
Transporte de cargas, taxi e similares: Não houveram 
manifestação sobre o tema. 
Malha viária: Em todas reuniões urbanas e rurais, este tema foi 
recorrente. 
Sinalização de Trânsito: Nas reuniões do Centro, Primavera, São 
José e Ana Edith; esse tema foi apontado como necessidade. 
Sinalização de localidades, sinalização turística: Não houveram 
manifestações sobre o tema. 

(acessibilidade e o andar 
a pé, transporte público, 
ciclovias, transporte de 
cargas, taxi e similares, malha 
viária, sinalização de trânsito, 
sinalização de localidades, 
sinalização turística) 
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EIXO GOVERNANÇA 

TEMA – Gestão 
Formas de Ouvir da sociedade: Nas 

reuniões urbanas do bairro Primavera e na 
rural de Mirilândia este tema foi mais 
apontado. 
Os outros temas deste tema não foram 
abordados. 

(participação de organismos 
descentralizados, Participação de organizações 
sociais e ambientais, Planos e programas setoriais 
de planejamento e gerenciamento, formas de 
ouvir a sociedade, descentralização das ações, 
Fundos Municipais com participação da 
sociedade) 

TEMA – Legislação Incidente 

Não houveram manifestações sobre este 
tema. 

(falta ou ineficiência de legislações para o 
meio ambiente rural e urbano, Falta de 
regulamentação ou dificuldade para o 
desenvolvimento econômico. Deficiência das 
legislações urbanísticas) 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sendo uma das diretrizes para a política urbana prevista pela lei nº 10.257 de 2001, 

Estatuto da Cidades, a gestão participativa e democrática por meio da participação 

popular tem “o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas 

estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental” (BRASIL, 2001). 

Como já abordado anteriormente, um processo de elaboração ou de revisão de um 

Plano Diretor pressupõe a participação ativa das comunidades locais, seja 

individualmente ou na forma da sociedade organizada. Assim, a participação deve não 

somente ser quantitativa, mas sobretudo qualitativa, onde cada sujeito seja instado a 

se posicionar.  

Sendo assim, para além das ações descritas e que formalmente comprovam o 

cumprimento da etapa, foram realizadas inúmeras reuniões comunitárias, tanto na zona 

urbana como na zona rural do município de Jaraguá – GO e que desta forma dão suporte 

para o cumprimento da etapa Leitura Comunitária fase Reuniões Comunitárias.  
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ANEXO 1  

 CARTILHA PLANO DIRETOR URBANO  
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ANEXO 2 

 CARTILHA PLANO DIRETOR RURAL 
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