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TEMA: OS DESAFIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA: EXPANSÃO
URBANA E RECURSOS AMBIENTAIS
Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às treze horas e quarenta minutos.
A oficina inicia-se a oficina com a fala do moderador – Juliano, que faz uma breve apresentação
e passa a palavra ao prefeito. Inicia-se falando sobre a importância do PDIRM e que a secretária
de planejamento, Cristina, está tomando frente desse projeto que é importante para a região.
Comenta sobre a importância da discussão sobre a região e fala que os pontos principais tratamse da saúde, segurança, transporte. A Srª. Katia, Presidente da Câmara de Goianira, falou da
disposição em colaborar e participar no que for preciso para tentar definir as diretrizes mínimas
no PDIRMG. Foi dada a palavra ao Superintendente de Assuntos Metropolitanos, Marcelo
Safadi, que introduziu falando sobre os desafios e os objetivos do PDIRMG, dentre eles o
Saneamento e o Transporte público. Em seguida foi passado para os representantes da UFG
apresentarem as pesquisas desenvolvidas até o momento no Plano. A professora Dr. Erika
iniciou informando o cronograma das atividades desenvolvidas, a divisão das equipes versus
temas, a visão e a missão dentro do contexto do Plano, de Diagnosticar, Prognosticar, Delinear
as diretrizes e o Zoneamento e estratégias resultando no Plano de Desenvolvimento Integrado.
E finalizou sua fala com a salientação da Dinâmica das oficinas. O professor Dr. Mauricio
iniciou a apresentação passando um vídeo que versa sobre Política Nacional de Saneamento.
Na sequência falou sob o PIB da região, população urbana versus rural, as bacias de captação
e os Resíduos sólidos. O professor Dr. Manuel deu continuidade na apresentação falando do
crescimento urbano, do uso do solo e cobertura vegetal, vulnerabilidade ambiental e
macrozonas homogêneas. Finalizou sua fala pedindo a participação de todos em responder a
pesquisa no site: “survio.com/survey”. A professora Dr. Miraci apresentou sobre a expansão
urbana e o uso do solo na região oeste da região metropolitana, tomou como amostragem os
gráficos de expansão das cidades de Aragoiânia, Goianira, Guapo e Trindade. Sendo que a taxa
de crescimento populacional tem desacelerado continuando ainda a previsão de decréscimo
populacional nos próximos anos. Encerrado as apresentações das equipes da UFG no projeto,

o Sr. Juliano passou para o prefeito local dar sua saudação, o prefeito Sr. Carlos Alberto
agradeceu a presença de todos e em seguida houve a pausa para a o lanche. Voltado aos
trabalhos o professor Dr. Pedro Célio explicou a dinâmica do questionário distribuídos para
consulta/ coleta de opiniões de todos presentes que desejarem participar. Foi aberta para
perguntas e participação.

A primeira participante inscrita a falar foi a Srª. Cristina, que

comentou sobre a importância de parceiros para colaboração entre si para solução de problemas.
O Sr. Sérgio falou sobre a problemática de abastecimento de Goianira, sobre transportes
públicos na região oeste da região metropolitana. A Srª. Falou da necessidade de transportes
à medida que a cidade cresce. A Srª. Bete falou sobre seu conhecimento acerca dos resíduos
sólidos e as carências. A Srª. Neide falou do transtorno que na opinião dela, surge como
sequelas do crescimento da cidade, por isso enfatizou a necessidade de um crescimento
organizado e ordenado. O professor Dr. João B. de Deus falou sobre sua área de contribuição
no projeto e a existência de mecanismos de controle de crescimento desordenado. O Sr.
Domingos, representante da cidade de Aparecida de Goiânia, falou de sua preocupação quanto
a um projeto já existente na Assembléia que delimita e impacta diretamente no PDIRMG. Falou
da responsabilidade do município na educação infantil que é afetada pela insuficie nte
participação do Estado na educação, uma vez que o município acaba atuando também no ensino
de jovens. O professor Dr. Pedro Célio anotará as últimas inscrições enquanto a Srª. Nelcimar
fala. A mesma citou sua visão quanto a especulação imobiliária que trás maior crescimento para
os interiores como Goianira. A professora Drª. Erika esclareceu questões motivadoras Primeira questão: Em sua compreensão qual a tendência dominante hoje na expansão urbana
de seu município? Explicou a importância de quando sempre que possível utilizar bicicletas ou
a pé. A professora Drª. Erika perguntou o que a cidade pode contribuir nos transportes públicos?
A Srª. Cristina respondeu que uma possibilidade, em sua visão, seria a construção de
macrozoneamento centralizando as indústrias e as empresas e também a concentração dos
prédios públicos em uma mesma região da cidade. O Sr. Rosimar, secretário do meio ambiente
de Bela Vista, pediu a fala e relatou sobre os problemas de grande migração para a cidade, a
problemática da ampliação das lavouras de soja. A Srª Msc. Ana Luísa expôs o resultado das
opiniões na pesquisa: Potencialidades: Logística (vias de acesso), recursos humanos, indústr ia,
agricultura (áreas verdes) e escola; Fragilidades: água, expansão urbana, segurança pública,
lixo/ aterro sanitário e ensino especializado; Perspectivas: Controle do perímetro e de
loteamentos, moradia, desenvolvimento econômico, saneamento e segurança. O Sr. Marcelo
Safadi concluiu a oficina fazendo uma breve analise sintética e agradeceu a presidente da
câmara e todos os presentes. A presidente da câmara, Srª. Katia, também fez seus
agradecimentos. E em seguida o professor Dr. Pedro Célio deu por encerrado a oficina, as
dezesseis horas e quarenta minutos.

