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Revisão do Plano Diretor de Senador Canedo- GO 2022 
ATA DE REUNIÃO 
Local: Floricultura Cantinho do Cerrado (Região Estâncias Vargem Bonita e Condomínios 
Alta Vista, Alto da Boa Vista e região) 
Data: 03/10/2022 
Horário: 18:30 
 

A reunião comunitária se iniciou às 18:30h com o número de 21 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: 

✓ Poucas rotas do transporte público. O ônibus não passa em horários nem faz 
parada em pontos que atendam os moradores e prestadores de serviços. 

✓ Falta de espaços públicos para lazer, como praças, quadras e ginásios;  
✓ Fornecimento de água é deficiente, especialmente em Cidade Alfa após a 

construção do Sunset Wake Park.  
✓ Cobrança da conta de água indiscriminada, sem um preço do metro cúbico 

definido (Condomínio Terras Alfa); 
✓ Falta de asfaltamento no Bairro Estâncias Vargem Bonita; 
✓ Construção do Condomínio Solares Laguna desmatou e cobriu minas d’água na 

APP próxima a ele; 
✓ Falta de iluminação pública e rondas policiais em toda a região, gerando um 

sentimento de insegurança. 
✓ Falta de ciclovia adequada (perigosa) e sinalização segura para ciclistas. 
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✓ Identificação de áreas públicas para equipamentos públicos ao bairro Estância 
Vargem Bonita 2. 
 
Após a identificação dos principais pontos, os moradores foram convidados a 

discorrer sobre as questões levantadas.  
O Sr. Daniel Wilker, morador do Cidade Alpha, relata que o maior problema do 

bairro é o transporte público. Os ônibus não chegam até a frente/portaria dos 

condomínios, passando apenas pela principal avenida da região (Av. Pedro Miranda). 

Ressalta que isso dificulta para que os prestadores de serviço cheguem até a casa dos 

moradores ou que prestem serviço para o próprio condomínio. 

O Sr. Nilson Pereira, do condomínio Terras Alpha Residencial 2, relata que foram 

protocolados pedidos para a prefeitura e para a empresa que presta serviço de 

transporte público para que sejam implementadas novas rotas de ônibus na região, 

especialmente que passem pelas portarias dos condomínios. 

A Sra. Renata Romero, moradora do Condomínio Alta Vista, relata que fez um 

abaixo assinado e diversas mobilizações para a implementação de uma linha de ônibus 

na região. Assim, foi criada uma linha; entretanto, ela não atende aos moradores. O 

ônibus passa duas vezes por dia e somente na Avenida Pedro Miranda e em horários 

que não atende aos prestadores de serviço que precisam chegar até os condomínios 

(saem do terminal às 5 horas e retornam quase às 20 horas). Além disso, a avenida que 

o ônibus passa não é iluminada e tem poucos pontos de parada. Relata que há uma 

dificuldade de contratação de trabalhadores nos condomínios e nos comércios da região 

pois não há transporte público que os atenda. Reclama também da falta de iluminação 

pública ao longo da Avenida Pedro Miranda. 

A Sra. Ana Carolina, gerente do Terras Alpha Residencial 1, relata que foi feito 

um levantamento e há cerca de 300 obras nos condomínios atualmente, com uma 

movimentação de quase 600 trabalhadores por dia, que dependem, majoritariamente, 

do transporte público para se locomoverem, mas que o serviço atual não atende essa 

demanda. 

O Sr. Leovaldo Rodrigues da Cunha, morador do Terras Alpha Residencial 2 e do 

bairro Estância Vargem Bonita 2, relata que não há asfalto nas ruas do bairro Vargem 

Bonita 2. O Sr. Marcos Vinícius, da Seplan, reitera que são vias vicinais e que realmente 

precisam de asfaltamento. O mediador questiona acerca do saneamento básico do 

bairro e o Sr. Leovaldo relata que o esgotamento da região é feito por fossa séptica, a 

água é de poço e não há drenagem pluvial adequada. Relata que existe coleta de lixo, 

mas não é seletiva.  

A Sra. Renata volta a se manifestar e relata que o único bairro que possui rede 

de esgoto é a Cidade Alfa; os demais bairros não possuem rede de esgoto nem água 

encanada. Relata que após a construção do Parque Sunset Wake Park, uma espécie de 

parque aquático que represou um lago, começou a faltar água no bairro Cidade Alfa. 

Relata também que o Condomínio Solares, em sua construção, desmatou a APP próxima 

ao condomínio e cobriu minas de água que existiam na APP. 
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O Sr. Lucas Douglas, residente do Condomínio Terras Alpha, relata que era 

morador da Vila São Sebastião e pagava em média 30 reais de água; atualmente, paga 

em média 700 reais de água. Foi até a Sanesc para relatar a situação, que por sua vez 

enviou uma equipe da prefeitura até sua casa e concluiu que havia vazamentos, o que 

não se mostrou verdade, segundo o Sr. Lucas. Relata que coletou as contas de água de 

seus vizinhos para avaliar a situação e denunciar ao Ministério Público. Os moradores 

relatam que não há um parâmetro para a cobrança de água; não há precificação do 

metro cúbico, e cada mês a conta de água possui um valor, independentemente de 

quantos metros públicos foram usados. 

O mediador destaca que esse é um problema de gestão, e aconselha que essa 

questão seja endereçada ao Sr. Marcos Vinícius e ao Ministério Público, para que seja 

resolvida. 

O Sr. Nilson relata que os moradores do Terras 2 tem um problema na coleta de 

esgoto na elevatória; como não há rede esgoto, a coleta é feita a partir de uma rede 

seca pela gravidade, que passa pelos Condomínios Terras Alpha 1 e 2 e, após isso, até a 

elevatória principal. Há um volume grande de resíduos e apenas uma coleta do 

caminhão por dia não é suficiente para levar todo o esgoto até a elevatória, e ele acaba 

vazando para áreas de preservação internas do condomínio. 

O mediador volta a enfatizar que esse é um problema de gestão, que deve ser 

endereçado à prefeitura ou ao responsável pelo empreendimento. 

A Sra. Ana Caroline relata que não há iluminação pública adequada no bairro, 

apesar de já ter tentado resolver essa questão juntamente à prefeitura. Relata que da 

GO-020 até o bairro Monte Azul não há nenhum tipo de iluminação, o que afeta a 

segurança dos residentes, moradores que desejam fazer caminhadas etc. Há falta de 

policiamento na região também, o que aumenta o sentimento de insegurança na região. 

Salienta que não há ciclovias na região; aos finais de semana há muitos ciclistas que se 

reúnem nas portas dos condomínios para realizar trajetos e precisam andar nas avenidas 

com os carros, o que torna essa atividade perigosa, pois não há sinalização adequada 

para o ciclista. 

O Sr. José Geraldo Saraiva, morador do bairro Vargem Bonita 2, relata a falta de 

um local para os moradores se reunirem para lazer; o mediador questiona acerca das 

escrituras da região. O sr. Geraldo destaca que as chácaras do bairro são escrituradas. 

Reforça que apesar do bairro ser antigo e fazer parte da expansão urbana, não é 

urbanizado. Relata não há equipamentos públicos, não há praças ou escolas por não 

haver espaços públicos reservados para a instalação de tais equipamentos. 

A Sra. Dagmar Machado, moradora do bairro Vargem Bonita, diz que há muitos 

anos se mobiliza e tenta cobrar os prefeitos acerca do asfalto na região; não há 

asfaltamento adequado no bairro. A drenagem pluvial também é ruim, pois não há 

bocas-de-lobo; há muito acúmulo de água nas ruas e essa situação afeta o Córrego 

Sozinha.  

O Sr. Alfeu, morador do residencial Terras Alpha 1, evidencia que há muitos anos 

esse era um bairro de chácaras e rural; atualmente houve um crescimento imobiliário e 
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anúncio de mais de 30 condomínios na região e, por isso, é necessário o Plano Diretor, 

pois todo o bairro carece de infraestrutura básica. 

O mediador relata que, por lei, com todos esses novos empreendimentos e 

loteamentos, é responsabilidade do empreendedor levar infraestrutura para o bairro; 

entretanto, essas obras demoram algum tempo e que novos loteamentos não poderão 

legalmente ser realizados até que os problemas de infraestrutura da região sejam 

resolvidos. 

A Sra. Juliana Albernaz, moradora do condomínio Terras Alpha 2, ressalta que há 

uma via externa ao condomínio que não é asfaltada que gera muita poeira, até mesmo 

dentro do condomínio. Acontece uma dúvida se essa via é de responsabilidade do 

empreendimento ou da prefeitura. O Sr. Marcos Vinícius confirma que é de 

responsabilidade da prefeitura. 

O Sr. Nilson volta a falar e ressalta a questão do asfalto na região, especialmente 

no setor das chácaras e também no condomínio Terras Alpha; as vias que circundam 

estes loteamentos não possuem asfalto e gera muita poeira, no tempo seco, ou lama, 

quando chove. Essa questão já foi endereçada à prefeitura, mas sempre é postergada.  

O mediador reforça que essa é uma questão de gestão, e que as associações de 

bairro devem se unir e pressionar o poder público para a resolução dessas demandas. 

O Sr. Marcos Vinícius evidencia que as demandas serão repassadas à prefeitura 

e às devidas secretarias. Salienta que tentará colocar na lei do PDD para que a 

contrapartida financeira dos novos empreendimentos construídos na região fique para 

a própria região, e não para outras demandas de bairros distantes.  

Um dos presentes, que somente se identificou como presidente dos Terra Alpha 

1, reforça que os responsáveis pela construção desse condomínio foi Alphaville; relata 

que muitos moradores desses condomínios não votam em Senador Canedo; por isso há 

um descaso grande do poder público em relação à região, já que ela “não rende votos”. 

A Sra. Renata reforça que apesar de muitos moradores não votarem no 

município, eles pagam impostos muito altos, como o IPTU, e geram muitos empregos.  

Outra moradora presente que não se identificou, relata que desde quando o 

loteamento foi feito não há infraestrutura adequada; há somente iluminação pública e 

coleta de lixo em seu bairro.  

O mediador esclarece acerca das leis de loteamento, o que é obrigação do 

empreendedor quando o loteamento é realizado – levar infraestrutura, até mesmo 

externa no caso de condomínios de acesso controlado, para a região e interligação com 

outros bairros do município, e a manutenção dessa infraestrutura após 5 anos da 

construção do loteamento. Após isso, a responsabilidade é da prefeitura. Enfatiza que 

os loteamentos mais recentes geralmente cumprem a lei; entretanto, no caso dos mais 

antigos, que não cumpriram tal requisito, o Plano Diretor deverá analisar e planejar uma 

solução adequada que sirva à população. 

Um dos moradores presentes pergunta acerca da metodologia do plano diretor; 

o mediador lembra que o morador chegou após essa explicação e salienta que está 

sendo feito um estudo para a identificação e leitura de todos os aspectos do município, 
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o que resultará num diagnóstico do município para que a lei do Plano Diretor seja 

redigida.  

O mediador ressalta a importância da união dos moradores para a cobrança e 

resolução das demandas de gestão, agradece a presença de todos e encerra a reunião.  

 
 
Mediador da Reunião: 
SELOMAR CELIO BREDA 
__________________________________________ 

 
 
 
 

Registros fotográficos: 
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