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CIDADES

Plano Diretor de Goiânia deve
�car pronto em três meses
Comissão formada pelo Paço, Câmara Municipal e mercado imobiliário tem
90 dias para formatar o texto com proposta original, emendas de
vereadores e plano de governo

18/02/2021 - 22:25

A comissão formada pelo Paço Municipal, com participação da
Câmara e de representantes do mercado imobiliário, foi o�cializada
em decreto publicado no Diário O�cial do Município desta quinta-
feira (18) e terá 90 dias a partir de agora para formatar o texto do
Plano Diretor de Goiânia. O projeto foi retirado de tramitação da
Câmara em setembro de 2020, ainda na gestão Iris Rezende, e será
discutido por 11 pessoas antes de voltar para a apreciação dos
vereadores ainda neste semestre.

O objetivo da comissão, de acordo com o secretário de
Planejamento e Habitação (Seplanh), Agenor Mariano, é “destravar
aquilo que não houve consenso”. “Pelo tanto de emendas que
foram feitas no projeto a gente entende que não houve acordo
entre a proposta e o pensamento dos vereadores. O objetivo é
reunir pessoas com poder de decisão e os atores que lidam com as
decisões no dia a dia para chegar nesse consenso”, diz. Segundo
Mariano, a comissão vai rever toda a documentação e formatar um
novo texto.

(Foto: Cristiano Borges)
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O secretário, no entanto, faz questão de ressaltar que não está
sendo feito um novo plano, ou seja, não serão realizados estudos
técnicos ou discussões sobre inserções de novas ideias. A proposta
para a comissão é conseguir juntar o projeto original com as 220
emendas dos vereadores e com as propostas do plano de governo
da atual administração municipal. O grupo é formado por cinco
representantes do Paço, quatro vereadores, um engenheiro ligado à
Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-
GO) e um advogado do Sindicato dos Condomínios e Imobiliárias
de Goiás (SecoviGoiás) (ver quadro).

Mariano a�rma que a comissão foi formada em acordo com o Poder
Legislativo municipal para se chegar a um texto consensual. A ideia
é que a proposta que sair da comissão volte para a Câmara já apta
para votação na Comissão Mista e em plenário, na última
apreciação. “O acordo é que não tenha mais mudanças depois
disso, que não tenha outras emendas e, se houver, que a base não
aprove as alterações.” Indagado sobre a possibilidade de outros
vereadores, especialmente que não estavam na Casa no ano
passado, proporem mudanças no texto, o secretário a�rmou que
não está esperando unanimidade.

“Na democracia, se tiver um voto a mais já vale. O Plano começou a
ser feito há quatro anos, já tivemos muitas discussões, não temos
mais tempo de �car discutindo isso. Vamos voltar com o Plano para
a Câmara com o compromisso de aprovação, mas sem esperar
unanimidade, basta um voto a mais. A democracia é isso”, a�rma.

Dentre os quatro vereadores escolhidos para a comissão, o
presidente da Câmara, Romário Policarpo (Patriota), optou por dois
que se reelegeram em 2020 e dois novatos, além de contemplar a
maior parte dos grupos da Casa.

A vereadora Sabrina Garcês (PSD) foi presidente da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara no ano passado, quando da
primeira tramitação da atualização do Plano Diretor, e representa
também a oposição na comissão criada agora pelo Paço Municipal.
Ela a�rma que já tem se aprofundado em alguns pontos do Plano
Diretor e que a ideia é avançar a partir do projeto já apresentado
pela gestão anterior. “Precisamos entrar em consenso em relação a
alguns pontos”, a�rma a parlamentar.

 

Conselhos �cam fora do debate

A comissão formada pelo Paço Municipal para a formatação do
texto �nal do Plano Diretor de Goiânia não contemplou membros
de conselhos municipais, pro�ssionais ou mesmo associação de
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moradores ou universidades. A explicação do secretário da
Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh),
Agenor Mariano, é que as mudanças propostas pelos vereadores e
pelo plano de governo atingem quem atua na prática, ou seja, os
construtores. “Não é para fazer discussão ideológica, não temos
tempo para discutir mais. Existem grupos teóricos na cidade que é
importante ter, mas que não conseguem ter a vivência e a
realidade da cidade, que as pessoas não têm onde morar aqui. Não
é hora disso.”

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO) informa que não
foi convidado para participar da discussão e “reforça que está à
disposição, tanto da Prefeitura, quanto da Câmara de Vereadores,
para contribuir para a continuidade do processo de revisão da mais
importante lei do planejamento urbano da capital”. A entidade
salienta ainda que, “além disso, reitera seu posicionamento
manifestado em outras ocasiões, sobre a importância de que a
orientação dos gestores e legisladores venha dos técnicos. E não
do interesse privado”. Para o presidente do Sindicato dos
Condomínios e Imobiliárias de Goiás (SecoviGoiás), Ioav Blanche,
que tem representação na comissão, o grupo não vai reescrever o
plano. “Não é uma audiência pública. Se colocar muita gente não
vai render. O Plano já foi muito debatido, se mexe demais perde o
sentido. Esse grupo vai discutir o texto, esclarecer os pontos, mas
não é para bene�ciar o mercado.”

 
Secretário diz que expansão é justiça social

A retirada da proposta de atualização do Plano Diretor de Goiânia
da Câmara em setembro de 2020 se deu após a polêmica emenda
que propôs o aumento de 32% na área construída da cidade. Na
ocasião, oito vereadores assinaram a proposta com suas rubricas e
só foram identi�cados nominalmente após críticas à proposta. Um
dos vereadores era Rogério Cruz (Republicanos), atual prefeito da
capital. 

Ao Ministério Público de Goiás (MP-GO), a gestão anterior alegou
falta de capacidade técnica para o cumprimento da emenda. A
proposta original do Paço era de uma expansão urbana de 4%. A
discussão deve voltar a ocorrer na comissão que tem o objetivo de
formatar o texto do Plano para ser devolvido aos vereadores. “No
nosso plano de governo temos o projeto de construir 15 mil
moradias e, para isso, precisamos de áreas. As pessoas precisam
ter onde morar. A expansão urbana é uma justiça social, ainda mais
na região metropolitana”, diz o secretário Agenor Mariano, da
Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh).
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Para ele, o argumento de uso dos vazios urbanos ou lotes vagos ao
invés de expandir o perímetro urbano cai por estas áreas não
estarem à venda por preços módicos que caibam no orçamento
municipal. “Tem 14 anos que Goiânia não tem expansão. Não há um
lote vago dos mais de 100 mil que custe menos de 70 mil reais e o
proprietário aceite receber em 250 parcelas. As pessoas falam que
com a expansão as pessoas vão morar longe, mas elas moram
longe é hoje porque não teve a expansão antes.”

Segundo Mariano, há pessoas que optam por morar em cidades
como Trindade, Goianira, Senador Canedo e Aragoiânia pela falta
de moradia na capital, mesmo trabalhando e passando maior parte
do tempo em Goiânia. “Não teve expansão aqui, mas nas outras
cidades teve até o limite com Goiânia. Essas pessoas passam de
ônibus para chegar em casa por um monte de área vazia ou da
zona rural e pagam impostos lá longe. Por que não podem pagar
aqui em Goiânia?”, indaga.

Mariano, no entanto, a�rma que o tema será discutido na comissão
e, mesmo que a sua posição pessoal possa ser divergente nesse
caso, a decisão é dos representantes. Presidente do SecoviGoiás,
Ioav Blanche, a�rma que espera não prosperar a expansão de 32%
da área urbana. “A expansão já é de�nida nas normas do Estatuto
da Cidade, que sejam cumpridas.”
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