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VIDA URBANAVIDA URBANA

Plano Diretor de Goiânia deve chegar
em março à Câmara
Paço a�rma que documento já está liberado dos trâmites internos, mas aguarda �m das
reuniões com grupo de cinco vereadores para enviar projeto �nal para votação

25/02/2019 - 20:48

A atualização do Plano Diretor de Goiânia já
tem nova data para ser encaminhada à Câmara
de Goiânia, depois de promessas para o envio
em dezembro do ano passado e em fevereiro
deste ano. Agora, a previsão é que o
documento possa ser apreciado pela
totalidade dos vereadores a partir do �nal de
março. Até janeiro, a minuta �nal do projeto de
lei, que visa substituir a Lei Complementar
171/2007, estava em análise na Procuradoria
Geral do Município (PGM), que já foi �nalizada.
O que atrasa a discussão agora são as reuniões
do Paço com um grupo de vereadores, que têm
ocorrido semanalmente.

O grupo foi escolhido pelo presidente da
Câmara, Romário Policarpo (Pros), e é
composto pelos vereadores Sabrina Garcêz
(PTB), Wellington Peixoto (MDB), Anselmo
Pereira (PSDB), Cabo Senna (PRP) e Jair
Diamantino (DC). A última reunião está
marcada para o dia 14 de março e a Secretaria

Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh) aguarda a �nalização do
encontro para saber se os parlamentares possuem sugestões para a minuta e
depois os técnicos analisam se vão ou não acatar. A estratégia da Prefeitura é
esgotar ao máximo a discussão antes do documento chegar na Casa de maneira
o�cial.

A ideia é que o projeto tenha a menor quantidade possível de interferência sem a
discussão com o Paço, já que depois que a tramitação inicia os vereadores passam
a ter autonomia sobre o processo, sem a necessidade de dialogar com o executivo,
deixando a este a única alternativa de retirar o documento da Casa. “A estratégia é
essa mesmo e apoiada por diversas entidades civis que participaram da elaboração
do Plano Diretor, mas a Câmara tem legitimidade para propor as mudanças que
achar necessárias”, diz o secretário da Seplanh, Henrique Alves.

Até por isso, Alves acredita que não há problema na demora para a tramitação da
atualização da lei. “Se a gente atingir o objetivo de apurar todas as arestas para ter
uma discussão mais célere depois da tramitação, está tudo certo. A discussão que
poderia demorar um ano pode acabar em até seis meses.” A expectativa do Paço é
que o documento seja aprovado até o �nal deste ano. “Não queremos deixar para o
último ano do mandato, que é ano de eleição e isso pode prejudicar o processo. Já
não mandamos no ano passado em razão das eleições”, admite e reforça que
espera da comissão de vereadores ajuda na aprovação da atualização do Plano.

Policarpo relembra que sempre há uma notícia nova sobre a chegada do Plano
Diretor na Câmara. “Ia ser em dezembro, passou para o �nal desse mês e eu já nem
sei mais. Teve essa proposta do grupo de vereadores para discutir, mas não tem
nem o que discutir ainda”, a�rma. A reclamação é de que os parlamentares têm
apenas recebido “aulas” dos técnicos da Seplanh já que não possuem o texto �nal.
O documento disponibilizado a eles e ao público em geral é a minuta feita em
dezembro de 2017, que já sofreu algumas alterações técnicas.

Alves explica que as mudanças são poucas e pontuais e que os técnicos da Seplanh
participam da reunião para esclarecer e discutir os pontos mais polêmicos do
Plano. “Tomei a decisão de discutir o projeto só quando chegar mesmo na Câmara,
não vejo motivo para discutir antes, não tem como ter um consenso se eles não
mostram como vai �car o Plano”, diz Policarpo.
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Coordenadora da Comissão de Política Urbana e Ambiental (Cepua) do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO), Maria Ester de Souza não vê problema
na demora da tramitação da atualização do Plano Diretor de Goiânia. O documento
é responsável pelas diretrizes e parâmetros básicos para as regras urbanísticas e
sofreu pelo menos duas grandes atualizações desde 2007. “Poderiam até �car mais
um ano ainda discutindo, mas o problema é que o debate é rápido e com as portas
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fechadas. O formato é o problema, pois são informações muito preciosas e �cam
restritas. Poderiam �car mais tempo se discutissem também com a associação das
donas de casa, com a associação das mães de mortos pela Polícia Militar e outros.”
Ela reforça também que, até então, o Plano não se mostrou e�ciente para a gestão
pública, já que ainda o utilizam em discussões políticas. “Por duas vezes seguraram
a discussão do Plano Diretor porque tinham outros projetos na Casa. Uma vez sobre
a previdência e depois com o Código Tributário. Sendo que o Plano poderia fazer
com que se avançasse na discussão tributária, pois ele pode explicar como
funciona o valor da terra, porque uma área é mais valorizada, a questão dos vazios
urbanos. Poderia contribuir.”

Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total responsabilidade de seus autores.
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Homem é agredido a pedradas em
Aparecida de Goiânia
26/02/2019 - 07:26

Um homem foi agredido a pedradas na madrugada desta terça-feira (26), na Rua
Dom Pedro, no Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia. O suspeito da agressão
foi preso.  
Após denúncia, a Polícia Militar (PM) chegou ao local e encontrou a vítima,
identi�cada como Manoel Messias Lima Barros, com graves ferimentos no rosto. O
Corpo de Bombeiros prestou socorro e o encaminhou para o Hospital de Urgências
de Aparecida de Goiânia (Huapa), com suspeita traumatismo craniano.

A polícia constatou ainda que o suspeito da agressão era conhecido pelos militares,
por cometer crimes na região. Rafael Silva de Souza foi preso e levado ao 4º
Distrito Policial. Ele foi autuado em �agrante e vai responder por tentativa de
homicídio. A motivação do crime ainda é desconhecida. 
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