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Revisão do Plano Diretor de Senador Canedo- GO 2022 
ATA DE REUNIÃO 
Local: Salão do Villa Verde (Região Morumbi e Aurora das Mansões) 
Data: 05/10/2022 
Horário: 18:30 
 

A reunião comunitária se iniciou às 18:30h com o número de 43 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. 

✓ Necessidade de um CMEI e escola de ensino fundamental na região; 
✓ Necessidade de fomentação do comércio na região; 
✓ Falta de asfaltamento em toda a região, e má qualidade do asfalto, quando 

presente. 
✓ Dificuldade de abrir uma empresa no município; 
✓ Falta de iluminação pública e rondas policiais em toda a região, gerando um 

sentimento de insegurança. 
✓ Falta da coleta seletiva e acúmulo de lixo nas vias. 

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

A Sra. Mariana Almeida, residente Condomínio Villa Verde, relata a necessidade 

de um CMEI na região; ressalta que existe uma grande demanda de mão de obra e 

prestadores de serviço, que por sua vez precisam deixar as crianças em tempo integral 
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na creche para poderem trabalhar. O mediador questiona a necessidade de uma escola 

de ensino fundamental na região. A Sra. Mariana confirma que há essa necessidade. 

Além disso, relata a carência por transporte público para os moradores e prestadores 

de serviço da região, já que atualmente o serviço é precário. 

O Sr. Leonado De Aquino Pinheiro, morador Condomínio Villa Verde, relata a 

preocupação no que tange a água na região. Relata que o Condomínio Villa Verde e o 

Condomínio Morumbi e os seus moradores empregam mais de 700 pessoas atualmente; 

entretanto, a região é carente de aparelhos e de serviços públicos. Relata que não há 

creches, escolas, postos de saúde por exemplo, e que o serviço de água encanada será 

resolvido devido ao Consórcio Sul (parceria público privada), assinado há três meses. 

O Sr. Alessandro Caetano, morador do Condomínio Villa Verde, relata da falta de 

qualificação de muitos profissionais; assim, fala da importância de formar bons 

profissionais na região. Sugere que a prefeitura faça uma parceria com instituições como 

SESI e SENAC para a qualificação técnica dos prestadores de serviço. Além disso, relata 

a falta de um posto de saúde na região, já que os moradores precisam se deslocar para 

o centro de Senador Canedo ou para Goiânia para terem atendimento médico. 

O Sr. Alcione Alves, morador Setor Solar das Auroras, agradece a presença dos 

profissionais do ITCO e da prefeitura presentes; entretanto, reclama da falta da presença 

do prefeito na reunião. Além disso, questiona a eficiência do Plano Diretor e a sua 

capacidade de resolver as demandas da cidade. Fala da sua indignação com a omissão 

do poder público, especialmente com as principais demandas e infraestrutura básica do 

município.  

O Sr. Julio Veck, morador do Condomínio Villa Verde, relata sua indignação com o 

acúmulo de lixo na região adjacente ao condomínio, nas ruas do entorno, que gera mau-

cheiro e atrai insetos, por exemplo. Ademais, relata a falta de asfaltamento e a má 

qualidade do asfalto, quando presente, que apresenta muitos buracos, em toda a região. 

Relata a falta de iluminação pública no entorno do condomínio, que gera um sentimento 

de insegurança. 

O Sr. Ozi Gomes da Silva, morador do Mansões do Morumbi, relata que os 

moradores de seu condomínio pagam a taxa de recolhimento de lixo da prefeitura; 

entretanto, não há coleta de lixo dentro do condomínio. Além disso, relata que as casas 

do Mansões do Morumbi possuem fossa séptica, não há rede de esgoto instalada 

atualmente.  

A Sra. Mariana relata que havia um ônibus chamado “alimentador” que saía de 

Goiânia e tinha como destino o Condomínio Mansões do Morumbi para trazer 

prestadores de serviço, e que a pedido de alguns moradores, se mobilizou para pedir à 

prefeitura uma linha de ônibus para a região. Foi instituída uma linha de ônibus com 

dois horários; entretanto, eles não atendem às demandas dos prestadores de serviço, 

pois não são em horários comerciais. Também relata que não há iluminação pública 

adequada na região. Ressalta que o poder público é omisso nessa região pois não a vê 

como um colégio eleitoral, já que muitos moradores não votam em Senador Canedo. 
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Sra. Marisa Gomes da Silva, moradora do Condomínio Mansões do Morumbi, 

relata que utiliza o transporte público diariamente, mas o transporte só passa em 

horários muito cedo ou muito tarde, o que dificulta o acesso ao bairro e para outras 

regiões.  

Sra. Adriane Chalup, moradora do bairro Residencial Morumbi, relata que a 

Avenida das Orquídeas, principal ponto comercial da região, possui mais de 100 pontos 

de acúmulo de entulho e lixo, não recolhidos pela prefeitura; além disso, a avenida não 

é completamente asfaltada. Ademais, conta que ela se mobiliza para realizar uma feira 

na região, a fim de estimular o comércio. Relata da necessidade do estabelecimento de 

um Camelódromo ou Centro Comercial, já que a região não possui muitos espaços para 

o desenvolvimento do comércio. Sugere que nesse espaço também seja instituído um 

espaço para a qualificação de mão de obra, um Centro Comercial Colaborativo. Além 

disso, relata que muitas pessoas possuem comércios, mas não dispõem de condições de 

abrir um espaço físico, especialmente nessa região, já que não há movimentação de 

pedestres – falta de calçadas, asfaltamento, iluminação pública, segurança etc. Ademais, 

relata das constantes quedas de energia na região e que o fornecimento de internet é 

deficiente, assim como o sinal de celular. O mediador questiona acerca das queimadas 

na região. A Sra. Adriane relata que desde a GO-020 até a região do Rio Meia Ponte 

acontecem muitas queimadas, visto que há muitos lotes vazios com mato alto, que são 

pontos de acúmulo de entulhos e de capim seco, propícios a iniciarem incêndios. 

O Sr. Rodrigo Nascimento, morador do Mansões do Morumbi, relata a falta de 

policiamento na região, o que gera um sentimento de insegurança. Sugere que seja feito 

um ponto de apoio para os policiais na região, pois é uma região de risco, com 

recorrência de assaltos e quadrilhas organizadas, que necessita da presença da polícia 

para a segurança pública.  

O Sr. David Vieira da Costa, morador do Condomínio Villa Verde, questiona se 

existe um plano acerca do Plano Diretor, para que ele seja realizado e implementado 

devidamente. Ressalta que é necessário dar foco à fonte de recursos, que são os novos 

condomínios previstos nessa região, segundo ele, muito ricos. Além disso, relata que 

essa é uma região com muitas áreas públicas, inclusive a área verde em frente ao 

Condomínio Villa Verde. Pede para que conste na ata de reunião a origem do recurso 

para o atendimento dessas demandas, que não será público, pois “nunca viu dinheiro 

público na região”. Ademais, ressalta que o Plano Diretor “deve privilegiar o crescimento 

da população”, dando prioridade para as condições de habitação, construção de casas 

na região. Relata da dificuldade de abrir empresas na região, que isso impede a 

implementação de comércio na região. Enfatiza que a prefeitura deve dar 

oportunidades para que a iniciativa privada colabore para a resolução das demandas do 

município, que essa será a “origem do recurso”.  

O Sr. Cláudio, morador do Mansões Morumbi, relata da grande dificuldade do 

asfaltamento da Avenida Flamboyant até a GO-20; além disso essa via não possui meio 

fio, bocas-de-lobo, iluminação pública, acostamento e nem calçadas para pedestres. 
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Relata que, caso não seja feito o meio-fio e a drenagem adequada, o asfalto irá se 

deteriorar em breve. 

O Sr. Arthur Rezende, morador do Condomínio Villa Verde, ressalta que os 

presentes estão discorrendo sobre problemas de gestão pública e que isso não é 

pertinente ao Plano Diretor. Convida os interessados a participarem de um grupo de 

Whatsapp, para discutirem e cobrarem as demandas para o poder público. Enfatiza que 

o Plano Diretor “possui a importância que a população dá a ele”. Dessa forma, a 

população necessita de se engajar na elaboração do plano e, após isso, participar das 

audiências públicas de aprovação dele e em cobrar o poder público para a sua aplicação. 

O mediador discorre sobre as vivências no entorno do condomínio; que 

atualmente os empreendedores que realizam loteamentos de acesso controlado não 

podem se preocupar somente com a construção do empreendimento, mas também com 

as áreas adjacentes a ele, já que os moradores tanto do condomínio, quanto do entorno, 

desejam ter fácil acesso a comércios, unidades de saúde, locais para lazer e cultura etc., 

além de boas condições de infraestrutura e segurança. 

O Sr. Rodrigo volta a falar e direciona sua fala ao Sr. Arthur, o contradizendo e 

enfatizando que as demandas discutidas não são somente de gestão, e que são sim 

referentes à elaboração do Plano Diretor. O Sr. Arthur reelabora sua colocação, 

ressaltando que houve somente algumas demandas de gestão discutidas na reunião, e 

que não predominaram as discussões. O Sr. Rodrigo reforça a necessidade de um posto 

policial e câmeras de segurança na região, além de um centro cultural e lazer, 

especialmente para crianças. Além disso, reforça que o sinal de celular na região é muito 

ruim, e marca como uma questão a ser resolvida. 

O Sr. Alessandro Alves, morador do setor Morumbi, relata que não são necessárias 

mais áreas públicas, e sim do uso e manutenção das existentes, que foram planejadas 

no projeto de implementação e execução dos bairros da região, além da área a frente 

do Villa Verde, que foi contrapartida para regularizar este condomínio. Relata que é 

engenheiro civil e ressalta a história do loteamento, que foi aprovado inicialmente por 

Aparecida de Goiânia, mas que é de responsabilidade, atualmente, de Senador Canedo; 

entretanto, a prefeitura olha com descaso para a região. Relata que é um setor 

estratégico, que é uma via de interligação entre Senador Canedo, Goiânia, Aparecida de 

Goiânia, Bela Vista e Hidrolândia. Que o Plano Diretor deve pensar o bairro e a Avenida 

Flamboyant como essa via de interligação, que dividirá o fluxo de carros com a GO-020, 

pois quando todos os condomínios, que atualmente ainda são projetos, estiverem 

prontos, haverá muito engarrafamento no fluxo para Goiânia e Aparecida. Relata que o 

setor possui potencial para desenvolvimento até mesmo comercial, e que futuramente 

poderá ter até mesmo uma sub-prefeitura. Sugere que essa avenida principal seja 

destinada à comércio e indústrias, especialmente de logística, pois é um eixo de ligação 

entre muitas cidades e possui lotes grandes, propícios para a instalação dessas 

empresas. Enfatiza que futuramente essa região não será somente residencial, e que 

possui áreas institucionais e localização estratégica para ser comercial e industrial 

também. Relata que há uma demanda para a duplicação das vias próximas ao anel viário.  
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A Sra. Lenina Ribeiro, moradora do Condomínio Villa Verde, questiona se o ITCO e 

a prefeitura manterão os presentes informados acerca do andamento do Plano Diretor, 

pelos e-mails coletados na lista de presença. 

O mediador esclarece como a população pode se manter informada do 

andamento do Plano Diretor, tanto no site da prefeitura como no site do Plano Diretor. 

A Sra. Mariana reforça a necessidade de possuir colégio eleitoral na região para 

que a prefeitura “olhe” para a região.  

O Sr. Alessandro reforça a dificuldade da abertura de empresas em Senador 

Canedo. Enfatiza que há uma demanda ambiental também, especialmente da água, 

enfatizando o tratamento do rio Meia Ponte, que afeta diretamente a região, que sofre 

com o mau-cheiro e a falta de água. 

O mediador reforça que a prefeitura deverá fazer um Plano de Saneamento para 

o município, olhando para essa demanda do Rio Meia Ponte e da falta de água 

recorrente. Agradece a presença de todos e finaliza a reunião.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediador da Reunião: 
SELOMAR CELIO BREDA 
__________________________________________ 
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