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CIDADES

Vereadores recebem nesta
quarta-feira (10) Plano Diretor de
Goiânia
Entidades civis e parlamentares aguardam documento para análise que deve
pautar Câmara no segundo semestre

09/07/2019 - 21:00

A minuta do projeto de lei referente à atualização do Plano Diretor de
Goiânia vai ser entregue aos vereadores da capital pela Prefeitura em
evento na tarde desta quarta-feira (10), na Câmara Municipal. O
documento vem sendo trabalhado por técnicos do Paço Municipal
desde março de 2017 e já foi prometido aos parlamentares por diversas
vezes anteriormente. Chega agora na véspera da última sessão plenária
antes do recesso e com a garantia de pautar as discussões para o
segundo semestre deste ano. Primeiramente, há uma expectativa de
como será a minuta entregue nesta tarde.
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Isso porque várias versões do documento foi feita e publicada no site
do projeto, o que deixa parlamentares e entidades civis, mesmo tendo
participado das audiências públicas da elaboração do Plano, com
dúvidas sobre qual será o teor �nal do que chega à Câmara. Assim
mesmo, a expectativa é de que a discussão na Casa seja mais tranquila
do que a ocorrida entre 2006 e 2007, quando o novo Plano �cou mais
de um ano em tramitação e causou polêmica, sobretudo em questões
de expansão urbana.

Também há uma tendência entre os vereadores de que a tramitação
seja �nalizada ainda neste ano, com a ideia de que as discussões não
entrem no ano seguinte, que é eleitoral. “Vai ser uma discussão técnica,
tem como aprovar este ano mesmo. É melhor agora do que misturar
ano que vem”, diz Welington Peixoto (MDB), da base do prefeito Iris.
Lucas Kitão (PSL), que é da oposição, entende que em seis meses é
possível fazer todo o trabalho, mas que os vereadores vão utilizar o
tempo que for necessário para discutir com a sociedade todos os
pontos necessários. “Vou propor que se abra para sugestões da
população, vamos ouvir todo mundo”, conta.

Cristina Lopes (PSDB), também de oposição, a�rma estar se preparando
há dois anos para a discussão do Plano Diretor. “Se for analisar o que
está no site tem algumas a�rmações que algumas páginas depois
dizem outras coisas. Temos que veri�car isso direito, porque é um
projeto que pode fazer a cidade se desenvolver, mas o Plano nunca é
cumprido, temos que observar isso também.” Segundo ela, mesmo que
se tenha discussões técnicas não se pode negar o viés político da
tramitação do Plano, já que se trata de uma Casa política.

O vereador Andrey Azeredo (MDB) a�rma que, da sua parte, a discussão
será técnica. Segundo a�rma, ele não irá apresentar qualquer emenda
sem ter uma discussão e argumentação técnica. “Não podemos mais
discutir o Plano Diretor com base no eu acho, eu penso”, considera.
Azeredo diz que deverá realizar audiência pública para discutir o Plano
e que outros encontros devem ocorrer no próximo semestre, mas assim
mesmo acha possível a veri�cação do projeto ainda até o �m do ano.

 

“Ainda há pontos para melhorar”

Entidades civis a�rmam que, mesmo após muito tempo de discussões,
ainda há pontos a serem aperfeiçoados na atualização do Plano Diretor
de Goiânia para que o mesmo seja cumprido. A conselheira do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO), Maria Ester
de Souza, lembra que o documento que deve chegar na Câmara tem um
conceito técnico e que os vereadores devem compreender este
trabalho, sabendo que se trata de um documento complexo.

Para ela, o trabalho atual tem pontos positivos relacionados ao
patrimônio histórico, à drenagem urbana e à expansão urbana. “Mas
não adianta dizer que vai arrumar o desenho urbano se no Compur
(Comitê de Política Urbana) se aprova um novo loteamento todo mês”,
diz. Assim, a conselheira considera que todo Plano publicado é ótimo,
mas há um problema da efetivação que está na pessoa que gere e não
no plano em si. 
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Navegue pelo assunto:

Cidades Plano Diretor Goiânia Câmara Vereadores

Leia também:
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Sobre a tramitação na Câmara, Maria Ester considera que hoje a Casa
tem um per�l mais conciliador, com a busca pelo consenso, e acredita
que os vereadores estão preparados para a análise do documento. 

O presidente do Sindicato dos Condomínios e Imobiliárias de Goiás
(SecoviGoiás), Ioav Blanche, também percebe um per�l mais calmo dos
vereadores, que buscam fazer a discussão, mas comenta que “ a
Câmara é a Câmara”.

Blanche diz que há muito a ser discutido sobre o Plano, e aponta como
positivo a criação dos polos econômicos. Mas considera importante
esclarecer o que são os equipamentos. “Não adianta desenhar no
mapa e dizer que é um polo. Tem que ver qual atração vai ter para o
empresário.”

 

Mobilidade urbana e meio ambiente preocupam mais

Entre os temas que compõem o Plano Diretor, a mobilidade urbana e o
meio ambiente estão entre os que mais devem receber a atenção dos
vereadores ouvidos pelo POPULAR. Andrey Azeredo (MDB) argumenta
que o modo de deslocamento das pessoas na cidade é um problema a
ser enfrentado, de modo que é necessário ter um transporte coletivo
de qualidade e a integração com outros modais, além de buscar novas
formas de transporte.

Lucas Kitão (PSL) a�rma que o Plano Diretor deveria chegar à Câmara
junto ao Plano de Mobilidade Urbana, que já deveria estar na Casa
desde 2017, conforme prevê política nacional. “E é uma preocupação da
cidade, se ela vai se verticalizar, se vai se expandir, se as pessoas vão
conseguir se locomover dentro dela”, reforça. Além disso, Azeredo
lembra que existe uma grave crise hídrica na cidade e que é preciso
preservar os mananciais e buscar outros que possam abastecer a
população no futuro para serem preservados. 

Para Cristina Lopes (PSDB), é provável que cada vereador se apegue em
alguns pontos, já que a lei é muito densa e complexa, e que isso paute
a maior parte das discussões. “Temos que buscar um meio em que
todos ganham. É possível isso. Atualmente está no perde-perde,
especialmente na área ambiental. Tenho medo de Goiânia se perder
nisso”, diz, ao citar as obras da trincheira na Rua 90 e da realização de
um parque urbano no Setor Parque Oeste como problemas ao meio
ambiente.
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