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Novo Plano Diretor é aprovado na CCJ da
Câmara de Goiânia
Dentre as 62 emendas apresentadas por vereadores, 16 foram acatadas. Pontos mais
polêmicos serão avaliados na Comissão Mista, em apreciação futura

27/11/2019 - 15:35

A proposta de atualização do Plano Diretor de Goiânia (PDG) foi aprovada por
unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal,
nesta quarta-feira (27). Dezesseis das 62 emendas apresentadas foram acatadas
pela relatora do projeto, a vereadora Cristina Lopes (PSDB). Propostas de temas
especí�cos, consideradas mais polêmicas, serão avaliadas na Comissão Mista, após
a primeira votação em plenário, que ainda não tem data para ocorrer.

A aprovação ocorreu mesmo sem a convocação do Conselho Municipal de Política
Urbana (Compur) para a apreciação do projeto de lei, recusada pelo Paço Municipal.
Presidente da CCJ, a vereadora Sabrina Garcêz (sem partido) a�rmou que o plenário
decidirá sobre a diligência ao Compur, devido à ausência de uma resposta
considerada su�ciente por parte da Prefeitura a respeito do assunto.

O Compur é formado por entidades com posicionamentos diferentes, como o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (Crea), Universidade Federal de Goiás (UFG), Associação das Donas de
Casa (ADC), por exemplo. O grupo não teria o poder de vetar ou aprovar propostas.
O relatório exigido pela Câmara teria apenas o posicionamento do Compur, que
poderia ser usado tecnicamente ou politicamente pelos vereadores.

Em seu parecer, a relatora Cristina Lopes a�rmou que, desde que a matéria foi
encaminhada a ela, em 3 de setembro deste ano, foram realizadas diversas
audiências públicas e visitas técnicas a polos de desenvolvimento econômico e
arranjo produtivo, além de visitas a bairros da capital e debates entre diversos
segmentos.

Câmara Municipal de Goiânia, onde proposta do Plano Diretor é debatida (Foto: Reprodução )
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