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Revisão do Plano Diretor de Senador Canedo- GO 2022 
ATA DE REUNIÃO 
Local: Escola Mun. Luzia Maria De Siqueira (Conjunto Uirapuru/Paraíso/Eco. Araguaia) 
Data: 21/09/2022 
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 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, escolas de ensino fundamental e médio que atendam a região; 
✓ Mau atendimento na saúde, falta de médicos e de um atendimento de 

qualidade; 
✓ Demanda de um Hospital Público para Senador Canedo; 
✓ Poucas rotas do transporte público; relatos de espera de três horas pelo ônibus; 
✓ Falta de espaços públicos para lazer, como praças, quadras e ginásios;  
✓ Fornecimento de água é deficiente; muitos relatos de falta d’água.  
✓ Parque Ecológico Araguaia é um loteamento sem infraestrutura (as obras de 

infraestrutura não foram formalmente recebidas pelos engenheiros da Seinfra, 
o que impede a realização de tais obras pela prefeitura); 

✓ Reclamações acerca de ruas sujas e com entulhos, especialmente nas calçadas. 
Após a identificação dos principais pontos, os moradores foram convidados a 

discorrer sobre as questões levantadas.  
A Sra. Ivanilda, moradora do Residencial Buriti, evidencia que a demanda 

constante da sua região é a água; relata que os moradores estão há duas semanas sem 
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água, e que, apesar dessa situação se repetir ao longo do ano, nessa época ela se agrava. 

Outra questão que tange o saneamento é um forte mau-cheiro na região e muitos casos 

de dengue, já que não há rede de esgoto na região: os residentes utilizam fossa séptica 

ou os dejetos vão para a rua. Destaca que outra demanda é a de PSFs (Postos de Saúde 

da Família). 

O Sr. Edvan, morador do Residencial Buriti, relata que o reservatório de água da 

região é muito pequeno para a demanda atual; esse é um dos motivos da falta de água 

recorrente na região. Ressalta que é importante uma revitalização da nascente de água 

do bairro, que foi muito negligenciada e desmatada. Relata, após questionamento do 

mediador, que muitos moradores não possuem caixa d’água na região.  

O Sr. Magdiel Resende, morador do bairro Jardim de Todos os Santos, ressalta 

que um ponto importante em seu bairro é o descarte do lixo. Muitos moradores 

descartam seu lixo na calçada; às vezes descartam dejetos em frente à APP (Córrego 

Laginha). Ressalta que uma solução é o aumento de números de Ecopontos na região. 

Aponta que em seu bairro, por ser uma região muito baixa, não acontece falta de água. 

O Sr. Lucas Rocha, diretor de Assuntos Comunitários da prefeitura, relata que na 

região do Anuar Auad, em direção ao Residencial Paraíso, há uma região de brejo; por 

esse motivo, há muitos locais em que brota água dentro das residências. Sugere a 

criação de um incentivo da prefeitura para as famílias carentes que não possuem caixas 

d’água. Além disso, sugere também a distribuição de containers pela cidade para coleta 

de entulhos que os moradores geralmente descartam nas calçadas. 

A Sra. Priscila Araújo, do Residencial Paraíso, relata a necessidade de mais PSFs 

na região. Salienta que há poucas rotas de ônibus, e relata espera de até 3 horas para o 

ônibus. Ademais, acentua que a frota é de má qualidade. Reforça que os PSFs são muito 

pequenos, e que não conseguem atender a demanda atual, mesmo com mais equipes 

de saúde trabalhando; por isso, diz necessária uma ampliação dos existentes e a 

construção de mais um posto que atenda bairros mais remotos da região. Reforça que 

muitos moradores que moram longe do reservatório da região sofrem com a falta de 

água.  

O Sr. Jedaías Pinheiro, morador do bairro Anuar Auad, relata que há muitos 

cidadãos que descartam lixo e entulhos nas calçadas e nas vias públicas (especialmente 

na Rua 33). Há muitos lotes vazios em sua região que são pontos de descarte de lixo e 

de entulho, que geram mau-cheiro e são criadouros de mosquito da dengue, por 

exemplo. Relata que há muita demanda na área da saúde e que os postos e equipes de 

saúde não conseguem atender. Relata a falta de transporte público escolar de qualidade 

para levar as crianças até a escola. 

O Sr. Luciano Julio de Jesus, morador do Conjunto Uirapuru, sugere a ampliação 

e otimização dos PSFs da região; que atendam com mais qualidade e mais especialidades 

médicas. Ressalta a necessidade urgente de um Hospital Público para o município, além 

da ampliação dos prontos-socorros existentes. Ademais, relata que há poucas equipes 

de agentes de saúde que fazem o atendimento domiciliar. Ressalta que a cultura da 

população acerca do lixo precisa mudar, e que a sua região é muito suja, com lixo e 
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entulho nas vias e nas calçadas. Relata que os principais pontos de acúmulo de lixo são 

onde previamente existiam containers de coleta, mas que foram retirados. Sugere que 

a coleta passe mais frequentemente para recolher o lixo a fim de resolver essa questão. 

Relata que há muito acúmulo de esgoto e dejetos nas vias públicas, já que não há rede 

de esgoto funcionando e que os moradores e comerciantes lançam o esgoto na via 

pública. Além disso, relata que falta no município escolas de ensino médio estaduais; 

relata que há somente dois colégios públicos de ensino médio que atendem a região, 

mas que falta vagas pela grande demanda.  

O Sr. Edvan reforça que solicitou para a prefeitura a construção de mais um posto 

de saúde na região, já que há muita demanda. 

A Sra. Ivanilda relata que o bairro Parque Ecológico Araguaia é um bairro com 
muitas demandas, como saneamento, educação e saúde. O Sr. Lucas Rocha relata que o 
loteamento ainda não foi passado para a prefeitura, ou seja, as obras de infraestrutura 
não foram formalmente recebidas pelos engenheiros da Seinfra e, por isso, a prefeitura 
não pode realizar obras de infraestrutura nesse loteamento. 

O Sr. Edvan relata que o presídio semiaberto na região Buriti, Ecológico Araguaia 

e Paraíso (que ainda não foi construído) é um motivo de preocupação para os 

moradores, que se sentem inseguros com o presídio próximo às suas casas. 

O Sr. Luciano relata que o presídio existente se localiza no bairro Uirapuru e os 

moradores também se sentem inseguros morando próximos a ele.  

O Sr. José Carlos da Silva, morador do bairro Paraíso 2, aponta que possui um 

colégio de ensino fundamental e uma creche em sua região, mas que a demanda é muito 

grande, então é necessário a construção de mais unidades. Relata que o transporte 

público e escolar deve fazer uma rota muito grande para buscar e levar as crianças, que 

perdem muito tempo no deslocamento. Portanto, é necessária a construção de mais 

uma unidade que atenda bairros mais distantes. Relata também a necessidade da 

construção de centros de lazer para a população, como praças, academias ao ar-livre, 

quadras e ginásio. Salienta que há espaços públicos adequados para esse fim, mas que 

não são ocupados. Ademais, acentua que que muitas ruas não possuem bocas-de-lobo, 

e as que possuem estão entupidas de lixo, destacando um problema de drenagem 

pluvial. Reforça a questão do mau atendimento da saúde, já relatada por outros 

presentes.  

O mediador enfatiza a importância de equipamentos públicos multidisciplinares, 

que atendam a várias demandas, como escolas que aos fins de semana funcionam como 

locais para lazer da comunidade.  

O Sr. Lucas Rocha acredita que Senador Canedo possui bons parques e praças, 

mas que poderiam ser mais bem aproveitados; esses espaços públicos precisam de 

melhor manutenção e serem otimizados com quiosques, bancos e melhor iluminação 

pública, por exemplo. Por esse motivo os parques e praças do município não são 

frequentados, especialmente na parte da noite; não há um incentivo (como comércio 

nos quiosques) e a falta de iluminação gera insegurança.  

O Sr. Luciano relata que atua no meio esportivo, e que há muitas quadras e 

ginásios que não são utilizados, especialmente pelo clima quente; dessa forma, o 
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período de uso é somente na parte da manhã e da noite. Logo, evidencia que a 

prefeitura realize a cobertura desses locais, por exemplo, para otimizar o uso deles, 

antes de realizar a construção de mais espaços. Sugere também que a prefeitura 

fomente mais atividades nas escolas que favoreçam a comunidade, como ocorreu no 

projeto “Escola de Portas Abertas”. Relata que os parques existentes aproveitaram as 

áreas verdes, mas que são localizados em regiões que não possuem muitas residências; 

dessa forma, esses espaços não são utilizados, além da falta de iluminação pública que 

gera um sentimento de insegurança na população.  

O mediador sugere que a população demande da gestão professores de 

educação física e de dança, por exemplo, que promovam atividades físicas e culturais 

nos espaços públicos.  

O Sr. Thiago Figueiredo, morador do Residencial Buriti, relata que há poucos 

presentes do poder público, mostrando o descaso deste com as reuniões. Relata que há 

poucas praças e locais para lazer na região, e que a existente não atende a demanda da 

comunidade, já que o poder público não ouviu os moradores para realizar o projeto dela. 

Dessa forma, falta um local apropriado para a prática de esportes, além de árvores que 

sombreiem a praça. Solicita que conste na ata a questão da APM 5 no Residencial Buriti, 

que o poder público trata com descaso; relata que ocorreu a morte de uma nascente 

nesse local. Reforça seu pedido para que conste na ata seu relato acerca de um conflito 

com o Sr. Edmar, funcionário da Seinfra, que negligenciou a coleta de entulhos próxima 

à APM 5, quando solicitada pelo Sr. Thiago. Pede que o poder público se sensibilize para 

retirar os entulhos localizados na rua RB-13. Ademais, reitera que o poder público não 

cuida devidamente da reserva da região; relata que a AMA não permite a limpeza do 

local, cortando a grama, por exemplo. Pede para que conste no Plano Diretor uma 

revitalização dessa Reserva. Ademais, ressalta a necessidade do aumento do 

reservatório de água do bairro Residencial Buriti; essa demanda foi solicitada à 

prefeitura, que enviou técnicos ao local que concluíram que o reservatório atual atende 

à demanda do bairro. Entretanto, os moradores ainda sofrem com falta de água, não só 

no período de falta de chuvas. Sugere um plano de captação de água para resolver essa 

questão, especialmente no período da seca. Além disso, há falta de rotas de transporte 

público, especialmente aos finais de semana; os pontos de ônibus são de má qualidade 

e a região possui poucas unidades. Além disso, o transporte público escolar é de má 

qualidade, e também faltam pontos de espera/abrigo para as crianças pegarem o 

transporte; relata que as crianças esperam na chuva já que não há pontos com 

cobertura. Reclama acerca do descaso do poder público com a população, e gostaria 

que mais representantes, como o prefeito, participassem das reuniões. Além disso, 

reivindica mais postos de saúde da região, já que os atuais atendem muitos bairros ao 

mesmo tempo, e a demanda é grande. Além disso, reivindica uma escola de ensino 

médio para a região.  

O mediador ressalta a importância das associações de bairro na conquista de 

melhorias para as regiões.  
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O Sr. Edvan parabeniza a gestão atual no atendimento de algumas demandas da 

população e na condecoração de representantes de bairro, como ele.  

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

 
Mediador da Reunião: 
SELOMAR CELIO BREDA 
__________________________________________ 

 
 
 
 

Registros fotográficos: 
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