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Revisão do Plano Diretor de Senador Canedo- GO 2022 
ATA DE REUNIÃO 
Local: Câmara Municipal de Senador Canedo (Produtores Rurais) 
Data: 25/10/2022 
Horário: 14:00 
 

A reunião comunitária se iniciou às 14:00h com o número de XX pessoas. 
Estavam presentes moradores, servidores da prefeitura municipal de Senador Canedo; 
o Sr. Marcos Vinícius Toledo de Brito, Coordenador do Núcleo Gestor do PD de Senador 
Canedo, a Sra. Ana Carolina, membro do Núcleo Gestor do PDD e Analista Ambiental na 
AMMA, o Sr. Selomar Celio Breda, presidente do ITCO, e eu, Maria Clara Herrmann, da 
equipe do ITCO. A Reunião Comunitária foi mediada pelo Sr. Selomar Breda. 
 De início, o Sr. Marcos Vinícius explica o objetivo da reunião comunitária, que é 
o de escutar as demandas da população rural. O Sr. Magno Silvestre, Secretário 
Municipal de Agricultura, ressalta que hoje a equipe da AMMA fará também a 
apresentação de um projeto e se coloca à disposição para os presentes. A Sra. Virgínia, 
servidora da AMMA, explica como se realizará o projeto de fornecimento e plantio de 
mudas do cerrado para a proteção e recuperação de mananciais de algumas 
propriedades rurais da região, passando pela fase de cadastramento, visita da área, 
auxílio com orientações técnicas e o plantio de fato. 
             O Sr. Selomar apresenta o ITCO – Instituto sem fins lucrativos voltado à pesquisa, 
que assessora prefeituras de vários municípios para a realização de Planos Diretores. 
Explica o que é o Plano Diretor e a importância do planejamento urbano, especialmente 
a longo prazo. Ressalta a importância de entender a hierarquia das normas, em que a 
Constituição Federal é soberana, e a Lei Municipal do Plano Diretor deve estar em 
conformidade com a Lei Federal, destaca-se o Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001), 
dentre outras, sob pena de ser considerada inconstitucional ou com vício de legalidade.  

O mediador compara as etapas do Plano Diretor - a Leitura Comunitária e a 
Leitura Técnica - ao exame de um médico - que ouve o paciente e faz exames 
diagnósticos - já que a equipe do ITCO ouve as demandas da população – a partir da 
Leitura Comunitária – e, posteriormente, os técnicos do ITCO fazem um diagnóstico da 
cidade, com imagens, visitas, mapas etc. – a chamada Leitura Técnica. Ressalta a 
importância das reuniões comunitárias em que a população se manifesta, uma vez que 
são eles, os moradores, que vivenciam diariamente a realidade da região.  

Foi entregue aos participantes a cartilha informativa do Plano Diretor (Cartilha 
PD Rural - Anexo I deste relatório). Na continuidade, foi feita a leitura em conjunto da 
cartilha e falado novamente sobre a importância do Plano Diretor para o município, 
além de serem apresentados exemplos e situações do cotidiano 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 em que vive ou empreende. 
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 Todas as manifestações descritas foram para um quadro. O mediador iniciou a 
leitura pelas melhorias sugeridas que apareceram em maior número inicialmente. Os 
principais pontos apresentados de maneira escrita pelos participantes foram: 
 

✓ Problemas de poluição nas margens de rios e córregos; 
✓ Desmatamento das margens de rios e córregos e consequente assoreamento 

deles; 
✓ Seca de nascentes; 
✓ Falta de educação ambiental, de pontos de coleta de lixo e da coleta seletiva no 

meio rural; 
✓ Reclamações de moradores com volume alto do som na Região da Vargem 

Bonita e incomodam os vizinhos; 
✓ Falta de um mercado fixo e centralizado para a venda dos produtos dos 

pequenos produtores rurais. 
Após a identificação dos principais pontos, os moradores foram convidados a 

discorrer sobre as questões levantadas. O mediador sugere para que a primeira questão 
abordada seja a da água. 

A Sra. Emilia, da região Vargem Bonita, diz que “acha que água é um problema 
crônico mundial” e que acredita que o projeto da AMMA de reflorestamento de 
mananciais auxilia no problema da água. Relata que há muitas aberturas de poços 
artesianos que secam a água da região. Parte para outro tema e sugere a abertura de 
uma Casa Agropecuária que incentive os produtores rurais com preços mais baixos. 
Ademais, sugere que a prefeitura realize cursos de qualificação para trabalhadores 
rurais, como para criação de abelhas e produção de mel. O terceiro ponto que aborda é 
questionar quais são as festas típicas que são patrimônios históricos da cidade. 

A Sra. Ana Paula Barbosa, da região Residencial dos Buritis, relata que no fundo 
de seu lote passa o Córrego Laginha que é muito poluído, especialmente por resíduos 
sólidos, e que toda a sua margem é ponto de acúmulo de lixo. Sugere que não só a 
prefeitura e a AMMA sejam responsáveis pela manutenção do lixo e cuidado do córrego, 
mas também os chacreiros. Relata que na área rural não há pontos de coleta de lixo, e 
que o lixo acaba no córrego. Acrescenta que a falta de educação da população, ao 
descartar lixo nas vias públicas, contribui para a poluição do manancial. 

A Sra. Marta Helena Bueno, do bairro Aracy Amaral, relata que o poder público 
não “olha direito” as nascentes, que há desmatamento dos mananciais e consequente 
assoreamento dos rios, especialmente após a junção dos rios Sozinha e Bom Sucesso. 
Além disso, muitas pessoas retiram areia e pedras dos rios, acelerando esse processo.  

A Sra. Ana Paula relata que para o manejo dos seus resíduos orgânicos ela 
construiu uma composteira para fazer a compostagem. Além disso, fala da importância 
de a prefeitura dar o treinamento para os cidadãos de como manejar tais resíduos. 

A Sra. Emilia fala da importância das campanhas de conscientização ambiental 
para a população, mostrando a forma correta de descarte dos resíduos e que a 
prefeitura implemente mais pontos para a coleta dos materiais, como containers. 

O Sr. João Lemes, da região Alto do Bom Sucesso, relata que os mananciais do 
município “correm água” em parte do ano, e na época da seca, o curso do rio seca, assim 
como nascentes. Sugere, portanto, que a AMMA faça um trabalho de conscientização e 
de diálogo com os produtores rurais. Relata que a questão dos containers é difícil de ser 
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implementada por falta de conscientização, já que as pessoas descartam qualquer tipo 
de resíduos, até mesmo animais mortos, dentro deles, e que muitos chacareiros não 
querem containers de coleta de lixo na porta de suas propriedades. 

O Sr. Leandro Lemes, região do Alto do Bom Sucesso, reforça a problemática da 
questão da caçamba de lixo, que as pessoas não respeitam o local de despejo do lixo, 
jogando lixo em volta, e que outros chacareiros não querem colocar pontos de coleta 
em suas propriedades.  

A Sra. Ana Paula volta a falar que a prefeitura demora muito para realizar a coleta 
de lixo, então os resíduos do container transbordam e ficam em volta do ponto 
adequado de coleta. Dessa forma, falta conscientização da população para essa questão 

O Sr. Cleone Pires, região da Matinha, relata que realizou a abertura de diversos 
poços de água na região em locais que estavam secos, mas que antigamente possuíam 
água, fazendo um trabalho de reflorestamento e resgate de mananciais no entorno 
desses poços, córregos e nascentes, e que atualmente há muita água na região, fruto 
desse trabalho, e que deixa esse exemplo como sugestão para o resgate de tais 
mananciais e nascentes, juntamente com a AMMA. 

O mediador sugere que os próximos tópicos que sejam falados sejam segurança, 
falta de creches na região e sinal de internet. 

O Sr. João Lemes volta a falar e relata que há um problema do volume muito alto 
do som em sua região, e pede para que na lei do Plano Diretor conste um controle e 
regulamento para o volume do som. 

A Sra. Maria Helena endossa esse ponto do volume do som, pois atrapalha a 
tranquilidade dos moradores, especialmente quando ocorrem eventos de som 
automotivo.  

A Sra. Emilia reforça que a questão do alto volume do som afeta a região e 
reforça o trabalho e a fiscalização da AMMA, aplicando multas para que outras situações 
do tipo sejam evitadas.  

O Sr. Wagner Gomes, do bairro Recanto das Oliveiras, ressalta que gostaria de 
abordar os problemas que concernem a Secretaria de Agricultura, e que essa é uma 
oportunidade dos membros da secretaria de ouvir os produtores rurais. Ressalta que 
atualmente existem leis que amparam os produtores rurais, projetos de capacitação 
técnica – inclusive um curso voltado para a produção de mel, citado pela Sra. Emilia, 
produção de queijos, de pilotagem de drones -, feiras especificamente de produtores 
rurais etc. Assim, enfatiza que a Secretaria de Agricultura vem realizando esse trabalho 
de aproximação e estreitamento de laços entre o produtor rural e o poder público, 
beneficiando a população. 

O mediador questiona qual é uma festa ou evento que pode ser realizado em 
Senador Canedo para atrair turistas e reunir a população, beneficiando também os 
produtores rurais, citando festas da uva ou da laranja, por exemplo. 

O Sr. Wagner relata que essa é uma festa que deva ser criada. 
O Sr. Simão, servidor da Sec. De Agricultura, relata que há a festa de São 

Sebastião, por exemplo, uma festa anual de doces em uma fazenda particular, que reúne 
até 10 mil pessoas, e a festa do Produtor Rural. 

O Sr. Wagner relata que a festa do Produtor Rural não foi realizada no último ano 
pela pandemia. Entretanto, é um projeto de beneficiamento dos produtores locais e 
artesanais, um espaço cedido para a venda de produtos. Relata sobre outros projetos 
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da Secretaria de Agricultura de consultoria de veterinários entre outros profissionais 
para os produtores, incentivos para o plantio de algumas espécies de frutas e para 
empréstimos e compras de maquinário.  

O mediador questiona acerca da existência e importância de um Mercado 
Municipal no município, e estimula os presentes a abordarem essa questão.  

O Sr. Wagner ressalta que o projeto da feira do produtor rural acontece para que 
a Secretaria de Agricultura faça a leitura dos melhores locais para que ela aconteça e a 
posterior construção de um local para a venda de produtos. 

O Sr. João Batista Novais de Oliveira, morador da região do Bom Sucesso e 
Ecológico Araguaia, relata que como vende em grande escala, uma feira é pequena para 
a venda de seus produtos. Portanto, ressalta que a existência de um grande mercado 
para a centralização de venda de produtos é importante. Ressalta que “faltam parceiros” 
para a realização de projetos e para aumento do mercado consumidor. Ressalta que a 
região rural não possui equipamentos públicos, como creches e transporte coletivo. 
Agradece os membros da Secretaria da Agricultura pelo “incentivo e parceria”. 

O Sr. João Lemes volta a falar e ressalta que a parceria, fiscalização e orientação 
dos profissionais da AMMA é muito importante para a preservação do meio ambiente.  

O mediador sugere que os próximos temas abordados sejam saúde e segurança. 
 Uma moradora relata que na região da Vargem Bonita existem Postos de Saúde, 

mas faltam médicos profissionais. Outro morador relata que há falta de vacinas, na 
questão da saúde, e falta de constância de rondas da polícia, abordando a segurança 
pública.  

O mediador identifica que esses são problemas que concernem a gestão e o 
poder executivo, e não propriamente a lei do Plano Diretor.  

O Sr. Leandro Lemes relata que na região do Bom Sucesso, por exemplo, o sinal 
de internet é muito ruim. 

O Sr. João Lemes relata que há falta de comércios na região do Bom Sucesso e 
que falta um espaço para a reunião da comunidade, de realização de eventos, feiras e 
encontros da comunidade.  

O mediador fala da importância de equipamentos públicos multidisciplinares nos 
municípios.  

A Sra. Bruna, diretora de gestão e proteção ambiental da AMMA, relata que a 
AMMA possui várias gerências para atendimento da população, e que as demandas 
levantadas hoje serão repassadas para os respectivos setores. Relata que a AMMA não 
é um órgão que só fiscaliza e pune, mas também que trabalha para a conscientização, 
orientação e educação da população. 

Um presente que não se identificou relatou seu problema de falta de 
escrituração, que comprou seu lote de outra pessoa que possuía um terreno maior e 
que dividiu posteriormente, mas não escriturou os terrenos menores. O mediador 
ressalta que isso será revisto no Plano Diretor, mas que poderá ser resolvido com auxílio 
da Secretaria de Agricultura. 

O mediador agradece a presença de todos e encerra a reunião. 
 
Mediador da Reunião: 
SELOMAR CELIO BREDA 
__________________________________________ 
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Registros fotográficos: 
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