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Revisão do Plano Diretor de Senador Canedo- GO 2022 
ATA DE REUNIÃO 
Local: Escola Mun. Vovó Dulce (Região do Oliveiras e Matinha) 
Data: 29/08/2022 
Horário: 18:30 
 

A reunião comunitária se iniciou às 18:30h com o número de 13 pessoas. 
Estavam presentes moradores, servidores da prefeitura municipal de Senador Canedo; 
o Sr. Marcos Vinícius Toledo de Brito, Coordenador e representante do Núcleo Gestor 
do PD de Senador Canedo, a Sr. Carla Rosana Azambuja, arquiteta e urbanita membro 
da equipe do ITCO, e eu, Maria Clara Herrmann, da equipe do ITCO. A Reunião 
Comunitária foi mediada pela Sra. Carla Rosana Azambuja. 
 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: 
 

✓ A necessidade de mais uma unidade de saúde na região. 
✓ Acréscimo de rotas do Transporte Público, relatos de espera de mais de 1h na 

rota dos ônibus; 
✓ Saneamento Básico, falta de uma rede de esgoto e fossas aparentes nas ruas 
✓ Revitalização da praça/centro comunitário e aumento da segurança e da 

fiscalização no local; 
✓ Necessidade de um Projeto de Revitalização das calçadas e melhora da 

iluminação dos pedestres; 
✓ Investimento em mais ciclovias e ciclofaixas; 
✓ Necessidade de mais um posto policial na região e contratação de mais efetivos; 
✓ Demanda da regularização fundiária na região. 

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

O Sr. Luciano Paulino Soares, morador do bairro Jardim das Oliveiras, ressalta 

que há uma falta de médicos na região; a mediadora questiona sobre o número de 
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unidades de saúde. O Sr. Luciano ressalta que há poucas unidades, e não há um hospital 

municipal que atenda a cidade, somente um Centro de Especialidades. Ademais, 

reclama da questão da falta de segurança pública; o atendimento é precário e o posto 

policial do bairro foi fechado. Além disso, não há rede de esgoto na região. 

A Sra. Divina Inocência, moradora do bairro Vila Matinho, evidencia a boa 

qualidade atual do asfalto. Além disso, destaca a falta de um atendimento de qualidade 

relativo à saúde; o atendimento odontológico 24h mais próximo é no bairro Vila Galvão, 

e uma das únicas unidades de saúde que atende a região é o Hospital e Maternidade 

Senador Canedo, que voltou ao funcionamento para o público em geral – estava 

destinado apenas ao atendimento da Covid-19 – somente recentemente. Ressalta a 

demanda da melhora da Praça Criativa e do espaço para esportes da região. Destaca a 

necessidade de construção de um Posto Policial e mais efetivos. Evidencia que o 

transporte público na região não tem linhas e rotas suficientes que atendam às 

necessidades da população; os presentes reforçam essa problemática, de que as rotas 

atuais passam por muitas outras localidades até chegarem ao destino final. Ressalta 

também a falta de escrituras para as moradias da região, especialmente os bairros 

Jardim Liberdade (invasão) e Parque Alvorada 2 (loteamento irregular). Enfatiza também 

a questão do IPTU, que tem um preço muito alto para os moradores da região.  

O Sr. Luciano reitera que a região é tratada com desleixo no geral, especialmente 

quanto ao meio ambiente. Ressalta o problema da drenagem pluvial na região, com 

várias regiões com risco de alagamento. Ressalta a falta de quebra-molas e de redutores 

de velocidade na região. 

O Sr. Marcos Vinícius, coordenador do núcleo gestor da prefeitura, levanta a 

questão das subprefeituras no município; os presentes salientam que nunca houve 

subprefeituras nessa região. 

A mediadora agradece a presença de todos na reunião e os convida para as 

próximas reuniões comunitárias e para a audiência pública futuramente. 

 
Mediador da Reunião: 
CARLA ROSANA AZAMBUJA HERRMANN 
__________________________________________ 
 
 

 
 
 

Registros fotográficos: 
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