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GOIÂNIA:

Juliano convida os representantes e a comunidade para ocupar os seus lugares.
Abertura. Juliano se apresenta e da abertura a oficina. Vilmar Rocha, secretário da região
metropolitana, justificou que terá que sair rápido. Fez os agradecidos, falou que todos os
presentes são cidadãos, pois estão participando desta oficina que debate sobre a importância
do plano diretor da região metropolitana. Falou dos temas debatidos nas oficinas: Expansão
urbana, condições ambientais, mobilidade urbana e economia. Falou que o Estado entra como
agente regulador para o equilíbrio, moderando a construção do Plano Diretor para todas as
cidades envolvidas. O secretário Vilmar Rocha informou sobre a participação da UFG em
apresentar a parte técnica para instrução do Plano de desenvolvimento da Região
Metropolitana. Pediu a todos os presentes que tiverem vontade de falar não se inibir, pois
terão a oportunidade e será de grande contribuição. Em seguida chamou as autoridades locais,
apresentando-os. Juliano informou que tiver interesse em integrar o GL, Grupo Local de
trabalho é só manifestar interesse. O presidente da câmara, Valdemar Barbosa, agradeceu e
deu bem-vindo a todos, falou que espera sair com maior conhecimento do que entrou nesta
oficina. Fez os cumprimentos especiais. O Juliano passou a palavra para o prefeito local,
Tavares que pediu que o Vice-prefeito falasse primeiro, o vice-prefeito agradeceu a presença
e colaboração de todos, desejou que todos possam ter consciência do que for melhor para a
cidade. O prefeito Tavares, também fez os cumprimentos falou do problema claro de
mobilidade urbana, também comentou da importância em concluir o programa de saneamento
básico em Nerópolis. Juliano passou a palavra para o superintendente da região metropolitana,
Marcelo Safadi. Que falou sobre Mobilidade urbana na região, apresentou o site para
interação das pessoas seja com opinião ou críticas. Marcelo falou sobre os pontos de coleta
de água, falou ainda sobre a disponibilidade de água em redução com um ponto crítico,
porque não há um retorno da água para o solo. Comentou do grande valor das matas
preservadas, citou ainda a expansão urbana e seus impactos locais e regionais. Finalizou
passando a fala para a profª. Celene.

A profª. Celene informou a sequência dos trabalhos desempenhados em cada oficina, relatou a
importância e necessidade de se fazer o plano diretor. Apresentou os professores, técnicos e
estudantes da UFG que fazem parte do projeto. Exibiu o estatuto da metrópole. Falou ainda da
finalidade do projeto. Celene passa a palavra para a Professora Erika.
A profª. Erika inicia a apresentação de mobilidade urbana, falando dos problemas de
congestionamento devido à grande quantidade de veículos particulares e consequentemente
atrapalham o transporte público e a mobilidade da maioria das pessoas. Relacionou a
violência à situação atual de mobilidade pública. Falou da lei que normatiza a prioridade de
pedestres e ciclistas no trânsito. Expos o número de pessoas local que utilizam o transporte
público por dia, segundo a pesquisa do IBGE, 2015. A professora citou como variável os
novos loteamentos. Relatou ainda a estatística de acidentes, informando o número de vítimas
fatais, por município. Finalizou agradecendo e passando a palavra a professora Miraci.
A profª. Miraci após cumprimentar a todos os presentes, faz a apresentação dos integrantes da
equipe de expansão urbana. A mesma apresenta uma 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. Expos a taxa de fecundidade de toda a região metropolitana. Mostra os
cenários populacionais. Apresenta o perímetro urbano e a área de expansão urbana de
Nerópolis e região.
Prof. Pedro Célio agradece a professora Miraci. Fala que agora será o momento de todos
participarem, fala que estará fazendo a inscrição que quem levantar a mão, manifestando
interesse em falar. Apresenta a ficha de coleta de informação que deve ser preenchida e os
post it que devem ser preenchidos e colados no mapa. Aberto o debate.
João Paulo, representante da construção civil e de loteamentos, fala do interesse em levar as
calçadas já prontas na abertura dos loteamentos, também do interesse em contribuir na
construção de praças nesses loteamentos. Fala do lançamento de loteamentos de forma
organizada. Fala do abastecimento público local, que obtém lucro, mas não entrega solução e
não aplica dinheiro no município. Fala que a cidade precisa da geração de empregos. Relata
que Nerópolis tem mais de 25 leitos de UTI e não precisa levar pacientes para outras cidades.
Marcelo Safadi agradece a fala do senhor João Paulo mais discorda sobre a Saneago, cita a
cidades da região metropolitana em que a Saneago não é rentável. Informou ainda que a
cidade de Nerópolis possui aproximadamente trinta mil lotes vagos, que podem ser
construídos neles sem ter a necessidade de mais loteamentos, falou ainda do problema dos
condomínios horizontais. O presidente da câmara parabenizou o Marcelo Safadi e a
coordenação do Plano diretor e das oficinas, agradeceu pela contribuição riquíssima de
conhecimentos transmitidos. André, fala da necessidade de construção de tanques na zona

rural e formas de escorrimentos nas rodovias e drenagens nas calçadas para a água que escorre
do asfalto, dando ainda vazão à permeabilidade da água. Luís Alberto, falou que deve se
pensar mais sobre o aproveitamento de espaços vagos. Marcelo de Nerópolis questiona sobre
o transporte público local, que foi debatido o transporte entre as cidades e não se falou nada
do transporte interno da cidade, que a prefeitura poderia colocar e tem essa demanda. Sérgio
de Trindade falou da sua experiência em deslocar de Trindade para Nerópolis e que teve o
acolhimento de uma cidadã local que foi muito gentil e o ajudou desde Goiânia orientando-o
até chegar aqui. E questionou para se pensar “que metrópole se quer para nós?”. Rosilda falou
do problema do número grande de imigrantes e que chegam muitas crianças de outros estados
no meio do semestre letivo querendo se matricular. E é muito importante se preocupar com o
meio ambiente e outros. A participante local falou da ajuda ao meio ambiente com a
reciclagem. Convidou o prefeito para levar um projeto de produção de adubo orgânico nas
escolas do município. Marcelo fala que não tem respostas e deseja boa sorte ao prefeito local
para decidir sobre novas parcerias de empresa de transporte público interno no município, faz
menção as falas dos participantes, identifica vontade no prefeito local em fazer mais e
agradece a todos. Celene apresenta a síntese da coleta de informações da dinâmica da oficina.
Fala sobre as potencialidades (Condições econômicas, serviços oferecidos de saúde, educação
e segurança, Mobilidade e Localização Estratégica), fragilidades (Condições econômica,
Saneamento básico, Expansão urbana, serviços de saúde, educação e segurança e
Infraestrutura) e perspectivas (Condições econômicas, Saneamento básico, aspectos
ambientais). Celene faz os agradecimentos. O prefeito faz as considerações finais.

