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Juliano convida os representantes e a comunidade para ocupar os lugares. Juliano faz a abertura
da oficina.
Secretária de planejamento Laudeni, faz os agradecimentos e cumprimentos aos presentes.
Prefeito Divino de Senador Canedo, faz os agradecimentos aos presentes e faz as suas
considerações sobre o histórico do município sobre o município de Senador Canedo, suas
características e as suas perspectivas sobre o PDI.
Juliano convida Marcelo. Marcelo faz suas considerações sobre a fala do prefeito, e faz
agradecimentos. Fala sobre a autonomia dos municípios. Fala sobre o Codemetro e a relação
com o plano de desenvolvimento: estudos, decisões e aprovação.

Fala sobre o Plano

Metropolitano através de exemplos. Ressalta a importância da representatividade da equipe
técnica para o desenvolvimento do plano. Marcelo apresenta os pontos de água – captação direta
e poços artesianos. Senador Canedo apresenta mais de 100 poços. Marcelo fala sobre o caráter
metropolitano não é um sistema integrado. Exemplo Terezopólis, e a preservação da bacia de
captação de água. Fala sobre a gestão de resíduos sólidos, e cita um exemplo que há em Senador
Canedo. Ressalta o caráter integrado que deve ter na Região Metropolitana. Traz a questão de
lotes vagos, a estimativa da população (decréscimo da população e aumento da demanda da
moradia). Convida a interação da sociedade civil, dos prefeitos.
Juliano convida a Professora Celene, representando a universidade. Professora Celene faz os
agradecimentos e considerações. Apresenta a metodologia, estratégicas, etapas e aspectos do
Plano de Desenvolvimento. Apresenta os eixos, e a equipe. Enfatiza o curso e os alunos do
curso de especialização oferecido pela universidade (cinco municípios não enviaram seus
técnicos). Fala sobre a reunião que acontecerá na quinta-feira (18/05). Apresenta a realidade e
estimativa (cenário) da população, e as diretrizes (metas). Apresenta as etapas: diagnostico (fase
atual), prognostico, diretrizes, zoneamento, plano. E políticas de desenvolvimento regional.
Apresenta a formação da RMG, evolução histórica, levantamento (mapeamento) de dados, e

sobreposição de dados. Mobilidade e expansão urbana, tema que será apresentada na oficina.
Convida a Professora Erika.
Professora Erika, equipe de mobilidade. Apresenta a mobilidade no contexto metropolita no.
Apresenta a forma a mobilidade, deslocamentos e os reflexos no transito, deslocamentos,
trafego, fluidez. Apresenta o exemplo do viaduto. Deslocamento de veículos individua is :
aumento, problemas: acidentes. Reflexos na saúde pessoal e da cidade. Apresenta a realidade
de priorização do transporte individual. Relação segurança pública, mobilidade. Apresenta a
vinculação entre o sistema de transporte e atividades urbanas – articulação. Apresenta o caráter
legislativo – articulação moradia-atividades urbanas – sistema de transporte. Apresenta o
transporte público (caráter de estruturador), deslocamentos. Fala da última pesquisa realizada
– 2010 – divisão modal. Apresenta o mapa de deslocamento trabalho-moradia-estudo. Em zoom
é apresentado a Região Leste, apresentando o fluxo diário, e os destinos. Apresenta os
percentuais de deslocamentos da população economicamente ativa do município de Senador
Canedo. Apresenta o que é e a composição do Sistema Metropolitano, e a rede do transporte
público. Fala das linhas de trocais e alimentadoras. Apresenta a estrutura da rede de agentes
público e privado de transporte coletivo. Apresenta os problemas relacionados com o transporte
coletivo e mobilidade. Ressalta as condições apresentadas das tarifas para o transporte público.
E apresenta o sistema viário de interesse metropolitano, ressalta a importância da solução
compartilhada. Apresenta a acidentalidade (vítimas fatais), dados até 2014. Apresenta a
logística metropolitana. Chama a observar as potencialidades, fragilidades e perspectivas da
Região Metropolitana.
Marcela, Arquiteta e urbanista, equipe de expansão urbana. Apresenta o desenvolvime nto
urbano. Apresenta a equipe de expansão urbana. Mostra as taxas de crescimento (real –
decréscimo), mostrando a projeção para 2030 para Brasil – Goiás - Goiânia, ressaltando a
importância da observação das características hoje apresentadas. Apresenta a relação da
população ao longo da evolução da região. Apresenta o total de empresas direcionando para a
questão econômica do município. Apresenta a relação territorial em gráfico e mapa: perímetro
urbano, malha urbana e expansão urbana. Relação da redução da população e a ocupação do
território. Apresenta o cálculo estimativo da população admissível do território. Reflexo na
infraestrutura urbana, mobilidade, sanitário básico, e mão de obra; e os gastos públicos para os
serviços. Apresenta o caráter legislativo da expansão urbana. Ressalta a importância da
discussão, planejamento e gestão conjunta dos municípios. Agradecimentos.
Juliano convida o professor Manuel Ferreira. Manuel faz os agradecimentos e convida o
prefeito Divino para fazer as considerações sobre as palestras apresentadas.
Prefeito Divino, faz as considerações sobre o aterro sanitário e o contexto histórico. Fala do
projeto que era previsto para o aterro sanitário. Fala dos investimentos realizados em relação a

infraestrutura de suporte para o aterro sanitário. Fala que não foi retomada a coleta seletiva.
Ressalta a conurbação e as questões da região que deve ser tratadas de forma compartilhadas
pelos municípios da Região Metropolitana. Agradecimentos.
Manuel mostra a ficha de coleta de informação, dinâmica realizada na oficina de Senador
Canedo. Abre o debate a comunidade. Sergio, Seplan de Trindade. Fala da participação da
universidade, a capacitação. Parabeniza a equipe técnica de Senador Canedo. Convida a
participação da comunidade. Marcelo convida a comunidade a debater, exemplo a questão
econômica, a relação de emprego, que tipos de atividades do município. Pedro Célio fala sobre
os acidentes metropolitano. Fala sobre a vocação de um município, exemplo Senador Canedo
(autonomia, relação com Goiânia, renda, e gestão produtiva – força de trabalho humano), e a
síntese realizadas dessas oficinas, como forma integrante ao diagnostico. Ressalta o aspecto de
governança metropolitana e comunitária (pessoas). Laudeni cita a lei de tarifas de transporte
coletivo público, as distancias entre municípios, e debate metropolitana. E fala das perspectivas
para com o município de Senador Canedo. Elaboração da Lei de Telhado Verde. Agradece a
universidade, representantes dos municípios, e comunidade. Manuel agradece a secretária pelas
considerações. Denise, Secretária de Meio de Ambiente de Caldazinha, aluna do curso de
especialização, contribui na fala sobre a capacidade de água, e fala da planejamento e gestão
em Caldazinha e o valor rural do município; e desenvolvimento econômico, com mão de obra,
indústria de visão agroecológica, e os consórcios públicos metropolitano. Convida para a
participação em Caldazinha. Adriano Barcelos, fiscal ambiental em Senador Canedo faz suas
considerações sobre a falta de água no município. Pádua fala sobre o preço da passagem do
transporte público coletivo. Laudeni pergunta sobre qual seria a solução. Marcelo S. responde
sobre a tarifa, a possibilidade de transporte interno do município, fala sobre a os privilégios a
grupo de pessoas, ressalta a importância da mobilidade, técnica e social. Laudeni discorda da
colocação do Pádua, e faz suas considerações. Carmelita faz suas considerações sobre a
expansão urbana e mobilidade, ligação com Terminal Isidória; a relação à mobilidade, as
calçadas. Marcelo debate as considerações da Carmelita sobre tarifas do transporte público
metropolitano, e considerações sobre a identidade metropolitana. Pedro Célio fala sobre a
diversificação de linhas de ônibus, mobilidade, cita Gustavo M., Carmelita retoma a gestão e
discurso metropolitano, e a falta de oportunidade de atividades urbanas, e mão de obra.
Manuel apresenta a síntese da coleta de informações da dinâmica da oficina. Fala sobre as
fragilidades ambientais. Reforça a participação da pesquisa online.
Agradecimentos.

