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Revisão do Plano Diretor de Senador Canedo- GO 2022 
ATA DE REUNIÃO 
Local: Escola Mun. Dr. Jose Carneiro (Jardim Canedo/Morada do Morro) 
Data: 12/09/2022 
Horário: 18:30 
 

A reunião comunitária se iniciou às 18:30h com o número de 14 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 Dr. Rafael Walfredo Gonzaga, secretário de Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico 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; 
✓ A implementação de um Parque Ambiental e/ou Reserva Ecológica ou Jardim 

Botânico na região; 
✓ Acréscimo de rotas do Transporte Público e de pontos de ônibus na região;  
✓ Mau cheiro proveniente do esgoto na região; 
✓ Falta de ciclovias e sinalização para ciclistas no trânsito; 
✓ Falta de segurança; moradores relatam que não há rondas policiais e a 

iluminação pública é deficiente, além da região possuir muitos terrenos baldios 
e casas abandonadas.  

✓ Fornecimento de água é deficiente.  
Após a identificação dos principais pontos, os moradores foram convidados a 

discorrer sobre as questões levantadas.  
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O Sr. Nilton Campos, morador do bairro Jardim Canedo 3, fala sobre a existência 

de uma grande área em seu bairro, que vai do bairro Jardim Canedo 2 até o Jardim 

Canedo 3, chamado Parque Ambiental Jardim Canedo, e sugere a implantação de um 

Jardim Botânico no local, para a proteção dele, já que a área vem sendo degradada e é 

utilizada incorretamente por alguns moradores. Ressalta a necessidade urgente de mais 

uma escola estadual na região, devido à grande demanda, pois há somente um colégio 

deste porte na região, mas que já atende a quatro bairros. 

O Sr. Alex Pinheiro Teixeira, morador do bairro Jardim Canedo 3, relata que é 

esportista; é instrutor de capoeira e desenvolve um projeto social com mais de 70 

alunos, sem apoio do poder público. Reforça, assim, que a prefeitura não apoia e não 

incentiva manifestações culturais nem a prática de esportes. 

O mediador questiona acerca de um espaço público em seu bairro para a prática 

de tais atividades. 

O sr. Alex relata a existência de várias áreas públicas em seu bairro, mas que não 

há nenhum local adequado como uma sala, ginásio, quadra ou praça para a prática 

dessas atividades. Reforça a necessidade de um espaço para lazer, cultura e esportes 

em sua região. 

O Sr. Jean Carlos de Freitas Dias, residente do bairro Santa Edwiges, relata a falta 

de áreas públicas em seu bairro para a construção de uma praça, por exemplo, apesar 

do bairro carecer de um espaço público destinado ao lazer ao ar livre para a 

comunidade. Além disso, relata a falta de transporte público em toda a região. Enfatiza 

a existência de alguns espaços públicos que podem ser destinados a construção de um 

hospital público ou um colégio no bairro Morada do Bosque, próximo ao bairro Santa 

Edwiges.  

O mediador questiona sobre a saúde pública na região. O Sr. Jean relata que os 

moradores são mal assistidos em relação à saúde. Ressalta que acontece uma 

superlotação dos postos de saúde existentes; há uma grande demanda para poucos 

locais de atendimento à população.  

O Sr. Jean reclama da falta de uma rede de esgoto na região; foi construída parte 

da estrutura, mas não foi concluída, trazendo problemas para a população, como o mau-

cheiro. 

O Sr. Nilton reforça a questão do esgoto; que a rede foi construída, mas que 

funciona em somente uma rua. Relata que há muito mau-cheiro na região; entretanto, 

o morador não sabe identificar se o motivo do mau-cheiro é a construção da estação 

elevatória ou se há empresas despejando dejetos na região. 

O Sr. Jean relata a falta de segurança no seu bairro, especialmente pela existência 

de muitos terrenos vazios e pouco movimento nos horários da madrugada. Sugere uma 

patrulha da polícia na região, especialmente nos horários de menor movimento e em 

que os residentes estão no deslocamento para o trabalho. 

O mediador questiona acerca da situação do mercado de trabalho na região. 

O Sr. Jean relata que há muitos galpões em seu bairro, mas não há empresas os 

ocupando. Por isso, muitos moradores da região vão trabalhar na região metropolitana 
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(especialmente Goiânia). O mediador pergunta se há incentivo da prefeitura para a 

instalação de empresas e para a contratação de trabalhadores, além de oportunidades 

de formação em curso-técnicos. O Sr. Alex diz que a prefeitura não oferece nenhum 

incentivo para a geração de empregos e para formação técnica dos moradores; ressalta 

que a maioria dos alunos do Instituto Técnico Federal é de Goiânia e sugere que metade 

das vagas sejam reservadas à população de Senador Canedo, já que os moradores da 

região cederam o espaço para a construção do campus, favorecendo, assim, a população 

do local, fomentando a educação e criando mais oportunidades de emprego para os 

habitantes de Senador Canedo.  

O Sr. Nilton volta a falar e expõem que o trânsito não é convidativo aos ciclistas. 

Ele relata que no trajeto do seu trabalho, o qual realiza de bicicleta, a demarcação da 

ciclovia é precária e a sinalização é ruim, colocando os ciclistas em risco. O Sr. Pedro 

Henrique dos Santos, agente de trânsito presente na reunião, explica que a sinalização 

na região foi pausada em função da duplicação da faixa de trânsito.  

O Sr. Jean volta a se manifestar e informa acerca da falta de acessibilidade das 

calçadas de toda a cidade. 

O mediador reforça que a equipe do ITCO estuda a questão da acessibilidade e 

da responsabilidade (pública ou privada) relativa à construção e à manutenção das 

calçadas, para que a população seja sempre favorecida.  

O Sr. Jean ressalta a questão de um espaço na Av. do Comércio, no bairro Morada 

do Morro que se estende até o bairro Santa Edwiges que seria um espaço apropriado 

para a construção de uma pista de caminhada (passeio público e canteiro central). 

O Sr. Nilton reclama de caminhões estacionados numa oficina mecânica situada 

na Rua da Divisa que atrapalham o trânsito em seu bairro. O Sr. Jean relata situações 

parecidas no bairro Santa Edwiges. O Sr. Pedro Henrique escuta a demanda e fala que 

ela será verificada.  

O mediador questiona acerca da questão da iluminação pública na região.  

O Sr. Jean relata a falta de iluminação pública e uma arborização inadequada em 

seu bairro, com árvores que não fazem sombra e não se adaptam ao clima local. Ele 

questiona acerca da questão do esgoto, que é precário em seu bairro. Além disso relata 

sobre uma plantação próxima a sua residência que atraem insetos que incomodam os 

moradores. 

O Sr. Nilton volta a falar e relata que há muitas casas abandonadas que são locais 

de proliferação de insetos e afetam negativamente os moradores. Ressalta que a 

prefeitura e a SEPLAN foram notificadas e a resposta foi de que as casas seriam 

demolidas; entretanto, a questão ainda não foi resolvida. Relata também muitos postes 

de energia em sua região com fiação inadequada, solta e que colocam em risco os 

moradores.  

O mediador e o Sr. Marcos Vinícius sugerem que o Sr. Nilton abra um protocolo 

diretamente na Agência Nacional de Energia, órgão fiscalizador. O Sr. Nilton disse que 

essa medida já foi tomada. 
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O Sr. Nilton relata a falta de drenagem da água em seu bairro; que não há galerias 

fluviais na região, o que acarreta enchentes que alagam muitas casas. Reforça que é uma 

situação que foi denunciada, mas que o poder público trata com negligência.  

O mediador agradece a participação de todos e passa a palavra para o Sr. Rafael 

Gonzaga, Secretário de Planejamento de Senador Canedo. 

O Sr. Rafael ressalta que é morador da região contemplada nessa reunião, e 

reforça a luta dos moradores pelo parque ecológico, além da construção de uma ciclovia 

na região. 

O Sr. Nilton volta a falar da questão dos loteamentos sendo aprovados na região, 

que são demasiadamente grandes e não possuem infraestrutura. 

O Secretário esclarece a questão da duplicação da  Avenida Progresso e da via de 
ligação com o Polo Industrial da Codego, ao lado da elevatória e do parque da região. 

O Sr. Nilton e o Sr. Jean voltam a questionar acerca do represamento e 

fornecimento de água na cidade, especialmente no período de estiagem. O Secretário 

esclarece que o Estado de Goiás vem realizando o represamento de água em vários 

pontos próximos à Senador Canedo, e que a prefeitura vem discutindo e se planejando 

para evitar a falta de água na cidade; ressalta que atualmente a represa que fornece 

água à região (Reservatório da Região do Bom Sucesso) está operando com um nível já 

baixo. Entretanto, que a prefeitura está se planejando para o atendimento dessa 

questão. Reforça que é uma informação importante para a Leitura Comunitária que 

muitas casas não possuem caixa d’água atualmente, especialmente a de famílias mais 

carentes. Agradece a presença de todos e passa a palavra novamente ao mediador. 

O Sr. Selomar fala sobre o conceito do Parque Linear, que privilegia a população 

com uma reserva ecológica e espaço para lazer e esportes da população. Ressalta que a 

prefeitura está realizando um Plano de Mobilidade no município atualmente para a 

melhora da mobilidade urbana de Senador Canedo. Reforça a questão da água e da 

educação socioambiental como fundamentais. Agradece a participação dos presentes e 

pede para que todos respondam e divulguem o Questionário de Percepção 

Socioambiental da População. 
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Mediador da Reunião: 
SELOMAR CELIO BREDA 
__________________________________________ 

 
 

Registros fotográficos: 
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