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Revisão do Plano Diretor de Senador Canedo- GO 2022 
ATA DE REUNIÃO 
Local: Emei José Garcia De Souza (Vila São Sebastião) 
Data: 19/09/2022 
Horário: 18:30 
 

A reunião comunitária se iniciou às 18:30h com o número de 15 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; 
✓ Mau atendimento na saúde, falta de médicos e de um atendimento de 

qualidade; 
✓ Poucas rotas do transporte público; relatos de espera de uma hora do ônibus; 
✓ Falta de espaços públicos para lazer, como praças; 
✓ Falta de segurança no trânsito para ciclistas; 
✓ Falta de farmácias na região; 
✓ Fornecimento de água é deficiente; muitos relatos de falta d’água.  

Após a identificação dos principais pontos, os moradores foram convidados a 
discorrer sobre as questões levantadas.  

A Sra. Maria de Fátima Machado, moradora do bairro São Francisco 2, ressalta a 

necessidade de farmácias, de creches e de transporte público na região. Reforça que 

não há escolas e creches suficientes nos bairros do entorno; há uma grande demanda e 

poucas vagas. Geralmente os moradores precisam se deslocar de transporte público ou 

escolar para outras regiões para estudar ou levar as crianças até a escola ou até a creche. 



 

 

 

 

 

 

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste 
 

2 

Reforça a necessidade de escolas de ensino fundamental e médio na região. Além disso, 

reforça a necessidade de transporte público de qualidade e de uma área de lazer ao ar 

livre, como uma praça ou parque na região.  

O mediador questiona acerca do transporte público. A Sra. Maria de Fátima enfatiza 

a má qualidade do transporte e que há poucas rotas, especialmente aos finais de 

semana. Relata que o ônibus passa geralmente de uma em uma hora. Ela reforça a falta 

de farmácias e de postos de saúde na região. Os moradores precisam se deslocar para 

outros bairros para conseguirem ir até à farmácia.  

A Sra. Janaína Rodrigues, residente do bairro São Francisco 2, relata a necessidade 

de um colégio de ensino fundamental integral e de um CMEI (centro municipal de 

educação infantil) na região. Há muita demanda para poucas vagas. Relata que nos 

postos de saúde da região não há pediatras que atendam as crianças.  

O Sr. Helio Jr., morador da Vila São Sebastião, questiona acerca da prioridade do 

Plano Diretor no município. Indaga acerca das mudanças do trânsito no bairro Vila Rosa, 

que está sem sinalização, por exemplo. Questiona a necessidade da existência de uma 

UPA no bairro, se ela é dependente de outra ou da falta de um hospital municipal no 

município. Pergunta novamente quais são as prioridades da Plano Diretor no Município, 

reforçando que esse é um gasto de verba pública que deveria ser investida em setores 

mais importantes.  

A Sra. Vanessa, moradora do Parque Industrial, diz que a prioridade de qualquer 

município deve ser saúde e educação. Ressalta que há muitas dificuldades no que tange 

a burocracia da matrícula de alunos nas escolas, especialmente em CMEIs; não há 

creches e escolas em todos os bairros, e os pais e responsáveis devem se deslocar muito 

para levar as crianças até a instituição. Reclama acerca da falta de transporte público 

escolar na cidade, já que não há transporte escolar para crianças menores de 7 anos, 

pois os veículos não são devidamente adaptados.  

O Sr. Helio questiona acerca da autoridade do Plano Diretor, se ele terá poder para 

resolver as principais questões do município. 

O mediador ressalta que é necessário separar os conceitos de planejamento de e 

de gestão; o Plano Diretor é uma Lei que planeja o município, e a gestão pública deverá 

cumpri-la. Reforça que algumas problemáticas não se referem ao Plano Diretor, e sim à 

gestão pública, como uma UPA com mau funcionamento. Muitas questões precisam ser 

levantadas pela própria população e que a comunidade deve pressionar o poder público 

para que suas reivindicações sejam atendidas. Ressalta que a Secretaria de Mobilidade 

está realizando um Plano de Mobilidade para pensar nas melhores soluções para a 

mobilidade do município.  

A Sra. Julia Belo, moradora do bairro Vila Bom Sucesso, ressalta que falta água 

recorrentemente em seu bairro. O mediador pergunta para os presentes se há caixas 

d’água em suas residências. Os presentes ressaltam que possuem caixas d’água, mas há 

moradores do bairro que não (plano para custear caixas d’água). Os presentes falam que 

falta água recorrentemente no bairro, e que isso se estende por dias. A Sra. Julia enfatiza 

que não há escolas de ensino médio suficientes na cidade; há apenas um colégio 
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estadual a nível médio próximo a sua casa, e a demanda é muito grande, não há vagas 

suficiente. O mediador questiona acerca do esgoto e resíduos sólidos na região. A Sra. 

Julia responde que essa não é uma problemática no município. Ademais, ela diz que há 

muita demanda para o transporte público na região e poucos ônibus.  

O Sr. Amilton Lima, morador do bairro São Francisco 2, tem uma dúvida acerca da 

rede de esgoto: se não se pode construir edifícios no município por conta da falta de 

rede de esgoto.  

O mediador esclarece que a equipe técnica do ITCO estuda as áreas que comportam 

edifícios no município, pois tais construções precisam de alguns requisitos para 

poderem ser realizadas, como o porte da via, rede de esgoto e transporte público. 

Entretanto, é um pedido explícito do prefeito para que seja feito um estudo técnico que 

vise a identificação de áreas propícias para o adensamento em Senador Canedo.  

O Sr. Helio questiona novamente acerca da falta de vagas de escolas estaduais no 

município. Enfatiza que o poder público não é transparente na escolha dos alunos 

contemplados com as vagas nos colégios estaduais e não prioriza a população local. 

O mediador ressalta que falta ética e cidadania em toda a sociedade, e que o poder 

público é um reflexo da população.  

A Sra. Janete Rodrigues Araújo, moradora do bairro Vila Santa Rosa, relata que a via 

de trânsito em frente a sua residência era de duplo sentido, e recentemente passou a 

ser sentido único; sendo assim, ela foi até a Secretaria de Assuntos Comunitários para 

solicitar a mudança da via para sentido duplo novamente, e reitera esse pedido agora. 

Enfatiza que há muitos remédios de alto custo e que não há farmácias populares 

suficientes que custeiem tais remédios para a população. Ressalta que a comunidade 

deve se unir para reivindicar suas questões; ela mesma dirige uma ONG (Organização 

Não Governamental). Relata que sua principal reivindicação é ter recursos para 

trabalhar; ter transporte público para se locomover pela cidade, para ir até a prefeitura 

ou até o SEASA, por exemplo. O Sr. Lucas Rocha, diretor de Assuntos Comunitários da 

prefeitura, ressalta a importância desse vínculo formal para a maior participação dessas 

organizações e para a formalização de reivindicações. A Sra. Janete relata da dificuldade 

de formalizar a documentação de sua organização pela grande burocracia. 

O mediador pergunta se a existência de hortas comunitárias é um projeto que 

funcionaria em Senador Canedo. Os presentes relatam que há uma horta que é mantida 

pela prefeitura na cidade, mas que muitos moradores não conseguem usufruir desse 

projeto por estarem distantes. O diretor de Assuntos Comunitários da prefeitura, Lucas 

Rocha, relata que esse é um projeto em andamento nas escolas (hortas escolares); 

entretanto é necessário o aval da Secretaria da Educação.  

A Sra. Janete e o mediador ressaltam a importância das Associações de Bairro e de 

Organizações Não Governamentais para a vida comunitária.  

O Sr. Amilton relata a falta de locais para lazer na população, como um shopping 

center, por exemplo.  

O mediador ressalta a questão do custo-benefício desses grandes 

empreendimentos e do número de habitantes no entorno para a viabilidade deles. 
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O Sr. Lucas ressalta a questão das calçadas no município; muitas são irregulares, 

sem acessibilidade e há carros estacionados que dificultam o trânsito do pedestre. 

Enfatiza que a Secretaria de Assuntos Comunitários não possui poder executivo; ela tem 

a função de receber as demandas e repassar para as respectivas secretarias 

competentes para que as demandas sejam atendidas.  

A Sra. Maria de Fátima reforça a questão dos medicamentos de alto custo, e que há 

muita burocracia para que se consiga alguns medicamentos na farmácia popular, e 

relata que geralmente não há na farmácia o medicamento pedido, ou até mesmo os 

atendentes pedem para que o consumidor retorne outro dia pois só serão atendidos 

clientes mais antigos da farmácia. 

O mediador finaliza a reunião e agradece a presença de todos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Mediador da Reunião: 
SELOMAR CELIO BREDA 
__________________________________________ 
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Registros fotográficos: 
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