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CIDADES

Codese defende discussão focada
em argumento técnico para o
Plano Diretor de Goiânia
Carlos Alberto Moura, presidente do conselho, diz que Legislativo e setores da
sociedade estão atentos à necessidade de se aprovar o Plano Diretor neste ano

03/09/2019 - 22:05

O presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável
e Estratégico (Codese), Carlos Alberto Moura, defende que haja no
debate sobre o projeto de revisão do Plano Diretor de Goiânia, que

tramita atualmente na Câmara Municipal, uma preocupação para que o

Carlos Alberto Moura diz que o diálogo é bom com o Legislativo
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foco seja em questões técnicas e não políticas. Para ele, é importante
que não apenas os vereadores tenham esse norte como todos os
envolvidos na discussão. Moura disse que tem visto por parte do
legislativo essa atenção.

Moura diz saber que não há como separar questões políticas do
debate, mas quanto mais técnico forem os argumentos, mais a cidade
ganha. “Nunca teve um ambiente tão bom para uma discussão dessa
atualmente.” Ele também a�rma que se a discussão se prorrogar para
2020, ano de eleições municipais, fatores políticos podem
comprometer o projeto. “O presidente da Câmara propôs um calendário
bem forte para que a votação ocorra neste ano. Temos de trabalhar
para que isso ocorra agora, porque ano que vem é um ano muito
político e a discussão politica vindo para o plano diretor pode não se
bom para a cidade.”

O presidente do Codese deu entrevista para O POPULAR dentro do
projeto Plano Diretor para Todos, uma parceria do jornal com a rádio
CBN Goiânia, para levar aos leitores e ouvintes a discussão sobre o
projeto. Toda semana, às terças e quintas-feiras, uma pessoa envolvida
nos debates sobre o projeto é ouvida, primeiro às 15 horas na CBN e, às
15h30, na live do POPULAR transmitida em seu per�l no Facebook, no
Youtube e no site. A entrevista com Moura na íntegra está disponível
nestas três plataformas.

As palavras-chaves mais usadas por Moura durante entrevista foi
“geração de renda”, “geração de emprego” e “competitividade”. Para
ele, estes deveriam ser o foco dos debates, embasados em argumentos
técnicos. “Temos de tomar muito cuidado para não criar polemicas
desnecessárias. Temos de trabalhar pontos muito pontuais, pois não
estamos falando de construir um novo Plano Diretor, mas de melhorar
o que pode ser melhorado”, comentou.

Moura também lamenta não termos mais detalhes atualizados sobre a
cidade, como o número de pessoas por bairros, índices de crescimento
habitacional e de deslocamento. Ele diz que isso atrapalha o debate,
uma vez que as informações mais recentes são de 2010, mas que não
compromete o sucesso do plano diretor. “Poderíamos estar
trabalhando com mais informação. Mas falta ao poder público recursos
su�cientes para que sejam feitos investimentos e não sobra para fazer
em planejamento.”

Apesar de a�rmar que a Prefeitura fez “o dever de casa” ouvindo a
população nas audiências públicas, Moura considera tímida a
participação do goianiense até o momento, principalmente das
associações de moradores e outras entidades representativas do
cidadão comum. “Vejo (essa participação) tímida. E muito
personi�cada. Sinto falta da associação de bairro mais presente. Ela é
mais legitima do que o munícipe só. Representa um conjunto maior.
Sinto falta de uma participação da sociedade de maneira geral. Às
vezes o cidadão se envolve em outras questões e não percebe que o
plano diretor é uma lei importante para a cidade.”

Outro ponto destacado por Moura é a necessidade de se pensar
Goiânia inserida na região metropolitana, tanto para não perder

espaço para as cidades vizinhas como poder dialogar melhor com elas.
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Navegue pelo assunto:

Cidades Plano Diretor Codese Goiânia Discussão Carlos Alberto Moura
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“Acho fundamental evoluirmos para uma discussão sobre a região
metropolitana. Goiânia já está bastante conurbada com grande parte
de Senador Canedo, com Trindade e com Aparecida. Então temos de
conversar isso e não �camos em decisões isoladas, para que possa
haver um diálogo.”

O projeto se encontra atualmente na Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Câmara, onde será avaliada sua legalidade. Para Moura,
a discussão do conteúdo se dará mesmo quando chegar na Comissão
Mista, onde todos os vereadores entrarão no debate. “E a gente não
pode se omitir.” O Codese, aliás, segundo Moura, espera concluir em até
15 dias um estudo sobre o projeto para entrar de vez no debate.

 

Projeto chega à CCJ da Câmara

A vereadora Cristina Lopes (PSDB) foi escolhida relatora na Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ) do projeto de revisão do Plano Diretor de
Goiânia que tramita na Câmara Municipal. Ela acredita ser possível
entregar um relatório para votação no dia 11, mas a presidente da CCJ, a
vereadora Sabrina Garcêz (sem partido) a�rma que a relatora tem um
prazo de 15 a 20 dias para analisar os 15 volumes do projeto e emitir
um parecer. 

Apesar de o calendário previsto pelo presidente da Câmara, vereador
Romário Policarpo (Patriota), já ter começado com atraso de dois dias,
os vereadores acreditam ser possível manter a segunda votação em
plenário para o dia 4 de dezembro, respeitando o prazo acordado para
que o projeto seja votado ainda neste semestre. 

Na segunda-feira, foi entregue à CCJ o parecer da procuradoria jurídica
da casa, o que, segundo Cristina, vai ajudar bastante a dar agilidade ao
trabalho da relatoria, mas ela espera contar também com colaboração
técnica e externa, como do Conselho de Arquitetura e Urbanização de
Goiás (CAU-GO) para emitir seu parecer.

A relatora a�rma que o projeto é bastante complexo, não tendo uma
lógica linear em sua construção, o que aumenta o risco de ter
contradições que inviabilize algum ponto importante. 

Paralelo à análise da CCJ, os vereadores já começam a organizar
audiências públicas para debater o plano. Cristina vai participar de um
nesta quarta-feira na sede da seccional goiana da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB-GO) e a presente da CCJ já está organizando
um em um bairro da região noroeste e outro em uma instituição de
ensino superior [AGENCIA](M.L.)
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