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CIDADES

Entidades pedem lugar em comissão
sobre Plano Diretor de Goiânia
Associações de moradores e conselhos pro�ssionais querem participar de discussão que
ocorre apenas com mercado

26/04/2021 - 21:50

Representantes de associações de moradores e outras entidades da capital
entregaram nesta segunda-feira (26) uma carta ao prefeito Rogério Cruz
(Republicanos), reivindicando participação na comissão formada pelo Paço para
discutir uma atualização na proposta do Plano Diretor de Goiânia. O grupo
atualmente é formado por representantes da Secretaria Municipal de Planejamento
e Habitação (Seplanh), vereadores e do mercado imobiliário. O pedido é que os
moradores e as entidades técnicas também possam integrar a comissão.

Outro pedido é para que o Paço Municipal começasse a divulgar as atas e os vídeos
das reuniões feitas pela comissão em que se realiza a análise das emendas
propostas pela Câmara em 2020 em busca de um consenso entre as partes. Os
encontros, que ocorreram durante o mês de fevereiro, foram suspensos em março
em razão da pandemia de Covid-19, e retomados há duas semanas, ainda não
tiveram seus resultados publicizados. A reinvindicação foi entregue pelo presidente
da Associação Pró Setor Sul (Aprosul), Edmilson Moura de Oliveira.

Ele conta que o prefeito não sinalizou qualquer posicionamento quanto aos
pedidos, mas que soube posteriormente de que o Paço alegou di�culdade em
acatar os desejos do grupo. Além da Aprosul, assinam o documento o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO), a Associação de Moradores e
Proprietários do Setor Jaó (AmoJaó), o 31º Conselho Comunitário de Segurança do
Setor Jaó, e a Associação para Recuperação e Conservação do Ambiente (ARCA). “O
Paço está fazendo de uma forma com risco de abrir uma questão judicial ao não
abrir para a participação dos moradores. E se a Câmara não realizar audiências
públicas, corre o mesmo risco”, a�rma Oliveira.

Para ele, o Plano Diretor é importante como um todo e, no caso especí�co do Setor
Sul, há o desejo de saber qual o tipo de adensamento está sendo pensado para o
bairro. “Não desejamos um adensamento que só visa o lucro, não queremos ser
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mais um bairro de paliteiro”, diz, em referência a um local com grande quantidade
de edifícios verticais, como Setor Bueno e Jardim Goiás. “O Setor Sul é um
patrimônio da cidade inteira e é um bairro de passagem. Aqui tem área verde e
permeável, que é importante para toda a cidade”, conta.

A vice-presidente do CAU-GO, Janaína de Holanda, lembra que o pedido é para que
o Paço siga o que está no Estatuto da Cidade. “A discussão do Plano Diretor tem
que incluir diversos segmentos, mas só estão ouvindo o mercado imobiliário. Tem
que ter a participação do mercado, mas não como única voz. A sociedade não sabe
o que está sendo discutido neste momento”, explica. Por outro lado, a Seplanh
alega que a fase de discussão do projeto foi realizada anteriormente, ao lembrar
audiências realizadas antes do envio da proposta para a Câmara, em junho de
2019. 

“No momento a pasta realiza somente a análise das emendas apresentadas,
buscando um consenso quanto à viabilidade das mesmas, conforme recomendação
do Ministério Público do Estado de Goiás”, ressalta a Seplanh. Para Janaína, no
entanto, as audiências ocorridas anteriormente não eximem o Paço de discutir
alterações com a população no momento. “Não conhecemos o texto legal que vai
ser reencaminhando. Nenhuma ata foi publicada e estão fazendo sem a
participação da sociedade. Ninguém, fora a comissão, sabe o que está sendo
discutido para Goiânia.”

A arquiteta e urbanista reforça que não é possível saber, por exemplo, qual modelo
de adensamento está sendo discutido. “Hoje não sei mais qual o desenho de
densidade, se é a proposta feita pela gestão anterior da Prefeitura, se é a proposta
de emenda feita pela Câmara no ano passado ou se é uma outra ainda”, diz. Ela
lembra que para aumentar a densidade em uma região é preciso prever também os
investimentos, como aumento de áreas verdes e rede viária.
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