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GOIÂNIA:

Apresentação cultural local.
Abertura. Juliano agradece ao coral infantil que se apresentou e os convida para apresentar na
última oficina que acontecerá em Goiânia. Juliano convida aos representantes dos municípios
da RMG para ocuparem os lugares. Passado a palavra para a Srª. Denise, secretária do meio
ambiente e agricultura e abastecimento, a mesma agradeceu o apoio do prefeito e a confiança,
agradeceu a SECIMA e todos os presentes. Falou da produção local que é a agropecuária,
apoiada pela secretaria respectiva e em parceria com a EMATER, e finalizou a sua fala
agradecendo a todos mais uma vez.
Juliano convida Marcelo para fazer a introdução sobre a oficina. Marcelo Safadi agradece o
coral pela bela apresentação. Em seguida fala sobre a importância da representatividade da
equipe técnica para o desenvolvimento do plano. Ressalta a importância de Caldazinha para
Goiânia, fala da possibilidade de migração da população de Goiânia para Caldazinha. Faz
refletir sobre os problemas urbanos com o crescimento, inclusive com o possível surgimento
de condomínios horizontais. Juliano convida a Coordenadora do Projeto, Professora Celene.
A professora Celene apresentou a equipe da UFG e a equipe da SECIMA. Falou do curso de
especialização que faz parte do projeto, informou as equipes e respectivos temas de pesquisa e
desenvolvimento. Falou dos elementos que podem fazer parte da política regional, e da
importância do conjunto, no qual as partes, cada cidade, deve compreender que cada um tem a
prioridade diferente. A professora Celene apresentou as áreas de uso do solo ocupadas na
região metropolitana, em seguida passou a palavra para a professora Erika apresentar sobre a
Mobilidade.
A professora Erika apresentou a base legal que viabiliza a mobilidade urbana. Apresenta a
mobilidade no ponto de vista da região metropolitana, organização em rede. A relação entre o
sistema de transporte mais as atividades urbanas. Apresentação da legislação referente a
mobilidade. Priorização das necessidades. O transporte público como estruturador da cidade,
e da região. Realidade e dinâmica metropolitana, origem – destino. Apresenta a realidade de

Abadia de Goiás no deslocamento para outros municípios, para estudar, trabalhar. Apresenta a
divisão modal: aumento do transporte individual, e diminuição dos demais modos de
locomoção. Apresentação do Sistema Metropolitano de Mobilidade. Apresentação do
transporte público coletivo, cita RMTC (Câmara Deliberativa de transportes Coletivo,
Companhia Metropolitna de Transporte, e concessionárias). Apresentação dos problemas
envolvidos no trânsito. Espraiamento urbano (ocupação urbana). Apresentação da proposta de
solução compartilhada. Apresentação do viário metropolitana e tempos de deslocamentos.
Apresenta a acidentalidade de trânsito no viário metropolitano. Apresenta os polos indústrias,
industrias e postos. Uma amostragem mais sucinta para apresentar pontos para embasar as
discussões da oficina.
A professora Miraci apresentou sobre o Desenvolvimento Urbano, falou da taxa Geométrica
de crescimento populacional anual da Região Metropolitana de Goiânia até o ano de 2010.
Apresenta a estatística do IBGE que indica a pausa no crescimento da população brasileira.
Expos a taxa de fecundidade da região metropolitana de Goiânia. Mostra os cenários
populacionais. Apresenta o perímetro urbano e a área de expansão urbana.
Pedro Célio mostra e explica a ficha de coleta de informação, dinâmica que faz parte da
oficina e contribui na pesquisa. Aberto o debate.
Rafael, Secretário de educação do município, chamou a atenção para a questão da
descentralização de polos industriais de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Falou da aprovação
do Plano metropolitano de Caldazinha, que ocorreu no ano passado. Pedro Henrique, falou
sobre a ideia de transformar lixos em benefício para a cidade, falou da importância em dar
incentivos a produtores que preservam as nascentes, falou ainda da possível implementação
de câmeras nos principais pontos de trânsito.
Marcelo faz algumas colocações de ideias que podem ser praticadas, a exemplo, exigências
quando vai aprovar um loteamento. Joseane, aluna do curso de especialização, fez as
considerações sobre o município que pode crescer cada vez mais. Jorge, professor local,
enfatizou o transporte urbano e a telecomunicação que deve ser analisada para melhoria. O
prefeito, Edimon, falou da importância do crescimento da população para investimentos
futuros. Que a educação acaba deslocando para outras cidades para fazer um curso superior,
enquanto o município tem condições de crescer e ter uma universidade, shopping e outros.
Maria Izabel, professora local, falou da qualidade do ensino local, falou de pessoas que se
formaram e especializam, mas tiveram que partir para outros municípios, por falta de
oportunidade local, e que Caldazinha tem condições desenvolver essas oportunidades. Sergio,
aluno do curso de especialização, falou da qualidade de vida que passa ter quando se chega no
referido município, preservação da natureza, também parabenizou a SECIMA e a UFG pelo
curso de especialização e falou ainda que existe uma equipe de alunos da especialização que

estão procurando ajudar no plano de desenvolvimento da região metropolitana. O secretário
de Senador Canedo falou do cuidado. Rosangela, assistente social, falou da bacia leiteira
existente no local, da produção de derivados do leite e da importância de sistema de
fiscalização local. Denise Fragilidades: Emprego, Segurança, Infraestrutura, Saúde, Rede de
telecomunicação, Transporte coletivo, degradação ambiental, educação e recursos financeiros.
Perspectivas: Desenvolvimento industrial, Emprego, Segurança e Crescimento urbano. Denise
apresentou o artesanato e a culinária local que será oferecido no lanche. Em seguida
agradeceu a todos. Marcelo enfatizou as falas que demostraram a capacidade de Caldazinha.
Reforçou o convite ao coral, para abrir a oficina de Goiânia, pediu a presença dos
representantes do município para comparecerem com voz e participarem em oficina de
Goiânia. O prefeito parabenizou a toda equipe da prefeitura e todos colaboradores e presentes
neste evento. Passou para o pastor local fazer a oração finalizando a oficina.

