
24/07/2019 Faltou maior diálogo com população sobre Plano Diretor de Goiânia, diz urbanista

https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/faltou-maior-diálogo-com-população-sobre-plano-diretor-de-goiânia-diz-urbanista-1.1848556 1/17

Redação O
POPULAR

CIDADES

Faltou maior diálogo com
população sobre Plano Diretor de
Goiânia, diz urbanista
Para Maria Ester de Souza, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Prefeitura
poderia ter ouvido mais o que goianiense quer para seus bairros

23/07/2019 - 22:00

A arquiteta e urbanista Maria Ester de Souza, conselheira do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO), criticou a forma como a
Prefeitura de Goiânia dialogou com a população durante a elaboração
do estudo técnico para o projeto de lei do Plano Diretor, enviado no dia
10 para a Câmara Municipal. Para ela, o executivo poderia ter feito mais
do que apenas abrir um canal na internet para manifestações e
sugestões. Para ela, um maior envolvimento dos goianienses
enriqueceria o projeto de uma maneira que o Paço não conseguiria
fazer sozinho. “Ele pode levar informações que as vezes um técnico não
percebeu durante a elaboração (do estudo)”, disse.

A declaração foi feita durante entrevista ao POPULAR transmitida ao
vivo no per�l no Facebook e também em seu site e é a primeira de uma
série que integra o projeto Plano Diretor para Todos, uma iniciativa do
jornal para facilitar ao leitor o entendimento sobre a importância e os
impactos do plano, cuja previsão é ser votado pelos vereadores ainda
neste semestre. Todas às terças e quintas-feiras, até o dia 12 de
setembro, às 15h30, especialistas e autoridades públicas e civis serão
entrevistados sobre aspectos importantes do projeto de lei.

Maria Ester de Souza diz que população pode procurar vereadores para dar sugestões no Plano
Diretor (Foto: Wildes Barbosa)
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Para Maria Ester, o cidadão pode acrescentar um ponto de vista sobre o
bairro em que vive muito mais profundo que um técnico que vá ao
local. “Às vezes, mesmo que o técnico da Prefeitura vá lá e faça um
diagnóstico, pesquise como é aquele bairro, tem coisas que só a
população sabe. Então mesmo que o plano possa prevê o que vai ser
esta cidade para esta pessoa, essa pessoa pode enriquecer muito esse
plano”, comentou.

A conselheira explica que na atual fase do projeto o cidadão
interessado em ajudar pode procurar diretamente os vereadores com
suas sugestões e cobranças. “A existência do plano vai modi�car a
forma como a pessoa se relaciona com a cidade. Por exemplo, se aqui
no meu bairro não tem nenhuma escola, nenhum Cais, eu posso ir lá na
Câmara e cobrar do vereador”, comentou.

Um desa�o para o cidadão interessado em participar do debate é a
complexidade do tema, ressalta Maria Ester. Ela também critica o fato
de a Prefeitura não ter feito muito para facilitar este processo de
aproximação. “As pessoas devem participar, mas é um assunto muito
difícil não só para quem está fazendo o plano explicar como é difícil a
pessoa ter tempo de parar para pensar nisso. O que a gente sente falta
é de uma aproximação maior da Prefeitura com a população menos
informada sobre o plano.”

Di�culdades

A conselheira do CAU entende que seria difícil para o executivo levar a
discussão prévia do plano para todos os bairros e poderia ser algo que
arrastaria por tempo indeterminado a conclusão do estudo técnico. Por
isso um meio termo sugerido por ela é essa cobrança na Câmara
Municipal. “Se o morador pensar sobre o seu bairro, ele pode ter uma
solução tão agradável, tão interessante, econômica para a cidade e
confortável para ele, que esse plano agora está contemplando essa
possibilidade para ele”, ressaltou.

Maria Ester elogia a forma como o projeto foi pensando, não
começando do zero, mas procurando atualizar o plano existente, que é
de 2007. Mas comenta que seria bom se houvesse formas de penalizar
as autoridades que não cumpram o que está estabelecido no
documento. “Se não tiver sanção, não adianta nada”, disse durante a
entrevista, cuja íntegra está disponível no per�l do jornal no Facebook
e também no site.

A solução para a falta de punições na lei seria, de novo, uma reação do
goianiense, segundo a conselheira. “Tem de ir lá e cobrar do prefeito, ir
lá na Cãmara e falar com os vereadores que o prefeito não cumpriu
(algo que venha a ser previsto no plano). No dia que a gente começar a
cobrar efetividade do nosso político, as coisas vão mudar. Só nos
comentários a coisa vai continuar solta porque não tem punição”,
a�rmou.

A arquiteta chama atenção para que o projeto de lei que implementa o
Plano Diretor não seja visto apenas como algo obrigatório, uma vez que
é uma exigência prevista no Estatuto de Cidades. “Precisamos pensar
nisso como uma coisa que melhora a nossa cidade. Leis obrigatórias
não têm muito efeito.”
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