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Plano Diretor de Goiânia vai para
Câmara em novembro
Atualização do documento que estabelece as diretrizes para o desenvolvimento da capital
teve envio para vereadores adiado por causa do processo eleitoral

24/10/2018 - 20:00

Após um ano e meio de trabalho técnico, audiências públicas e com entidades
técnicas, a atualização do Plano Diretor de Goiânia deve �nalmente chegar à
Câmara Municipal. A previsão da Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação
(Seplanh) é que o projeto de lei chegue para a apreciação dos vereadores na
terceira semana de novembro. A minuta da atualização está pronta desde o �nal do
ano passado, mas os técnicos da Prefeitura avaliaram que poderia ser prejudicial
colocar o projeto em discussão antes do pleito eleitoral, o que poderia desvirtuar o
foco.

Segundo o secretário da Seplanh, Henrique Alves, neste ano foram feitas
audiências com entidades como o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás
(CAU-GO) e o Ministério Público Estadual de Goiás (MP-GO). “Foi bom esse tempo
porque pudemos aperfeiçoar ainda mais o estudo, receber sugestões destas
entidades e analisar o que poderíamos acatar ou pelo menos modi�car alguma
coisa. Também �zemos adequações dos mapas para os anexos, que são bem
complexos e ainda aguardamos o �m das eleições”, a�rma. No geral, o secretário
a�rma que o escopo do projeto se mantém conforme a minuta apresentada em
dezembro.

A atualização contempla, por exemplo, uma valorização da região central, com a
criação das áreas de entorno dos bens tombados, que terão regramentos próprios,
além de incentivos �scais para construção no bairro. O Plano também vai valorizar
a construção de edifícios com fachadas ativas, com uso misto (residencial e
comercial), identi�ca e permite a criação de arranjos produtivos locais (APLs) com
maiores detalhes e ainda, entre outras medidas, amplia o número de zonas calmas
para o trânsito, semelhantes à Zona 40, no Centro.

Neste ano, Alves destaca que dois novos pontos foram incluídos no projeto. Um
deles é a inserção da �gura dos condomínios de lotes, que já existe em lei federal
desde o ano passado, diferenciado dos loteamentos. No caso dos condomínios,
toda a área se mantém privada, como ocorre em um edifício residencial, mas cada
fração corresponde a um lote, já nos loteamentos, o terreno é incorporado à
municipalidade. O secretário a�rma, no entanto, que entre as regras do Plano
Diretor constará a exigência de manter regras para áreas verdes e municipais.

Outra mudança que não estava na minuta é que nas áreas rurais que passarão a ser
urbanas com o adensamento proposto no Plano Diretor, deverão ser mantidas
parcelas de reserva legal. Pela legislação, todo loteamento rural deve manter como
vegetação nativa 20% do terreno e, quando adensado, essa regra deixa de existir,
valendo apenas a exigência de 7,5% de área verde e outros 7,5% de área municipal.
No entanto, o projeto de atualização do Plano consta que metade da reserva legal
deve ser mantida, mesmo com o adensamento do terreno, além dos porcentuais de
área verde e municipal.

Paço espera discussão técnica

Para Henrique Alves, a espera para o envio do projeto aos vereadores pode facilitar
para que as discussões acerca do Plano sejam técnicas e não políticas. O Paço
pretende fazer uma apresentação explicando como foi o trabalho técnico.
“Conversamos com os vereadores desde o ano passado, com as entidades e a
sociedade. É um projeto que foi muito bem trabalhado, fundamentado, mas claro
que pode ser melhorado, todas as boas ideias são bem vindas.”

Ele admite, no entanto, que muitas emendas podem vir dos vereadores, mas
reforça que é importante saber do trabalho que foi feito e que não pode tudo ser
mudado do nada. Técnicos da Prefeitura e de entidades já admitiram que o
problema do Plano atual, de 2007, foi a sua descon�guração feita pelas emendas
dos vereadores na época de sua aprovação. Além disso, houve di�culdade nas
gestões municipais de implantá-lo e até mesmo de enviar as leis complementares,
como os planos de áreas (mobilidade, saneamento, drenagem, etc.), o que
di�cultou a elucidação dos regramentos.

Neste mês, o projeto de atualização do Código Tributário Municipal (CTM) sofre com
di�culdades de aprovação na Câmara.
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Navegue pelo assunto:

Cidades Plano Diretor Goiânia Câmara Municipal Votação Proposta

Leia também:

Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total responsabilidade de seus autores.

Comentários

GIRO

Caiado quer contratar
consultoria para atuar na
transição de governo

CIDADES

Câmera registra momento em
que porteiro é morto por
colega em condomínio de
Itumbiara; vídeo

CIDADES

Câmera escondida instalada
pelo padrasto �agra �lha
matando a mãe com uma
injeção de ar; veja ??

Vandré Abreu
vandre.abreu@opo
pular.com.br

CIDADES

Plano Diretor de Goiânia recomenda
limite de turnos nas escolas
Atualização da lei indica que unidades podem funcionar em dois turnos. Documento vigente,
de 2017, não tem especi�cações
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