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CIDADES

Plano Diretor de Goiânia volta a ser
discutido após um mês de
paralisação
Comissão formada pelo Paço, vereadores e representantes do mercado imobiliário
continuam reuniões para chegar a novo consenso sobre projeto

04/04/2021 - 18:56

As reuniões de discussão da atualização do Plano Diretor de Goiânia, que
foram suspensas durante todo o mês de março em razão dos decretos de
restrições para o combate à pandemia de Covid-19, vão ser retomadas na
próxima segunda-feira (5). O grupo é formado por representantes do Paço
Municipal, via Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação
(Seplanh), quatro vereadores e dois representantes do mercado imobiliário. A
intenção é chegar a um consenso entre as propostas da Prefeitura e as
emendas realizadas ao projeto por vereadores da legislatura anterior, que
propuseram 220 alterações até setembro de 2020 no projeto enviado pelo
executivo ainda em 2019.

Em fevereiro, quando as reuniões foram iniciadas após decreto do prefeito
Rogério Cruz (Republicanos), o grupo chegou a se reunir por três vezes. A
promessa era de �nalizar as discussões em até 90 dias. Segundo a
superintendente de Planejamento Urbano e Gestão Sustentável da Seplanh e
coordenadora do Plano Diretor, Carolina Pereira, o prazo para entrega do
trabalho continua o mesmo, apesar dos encontros terem sido interrompidos
por um mês. “Adiantamos bastante, já foram mais de 40 artigos analisados”,
explica.

O método utilizado pelo grupo tem sido a análise de cada artigo do projeto,
que possui um total de 294 artigos. Assim, a discussão gira em torno do que
foi apresentado pelo Paço e quais as propostas de alterações de cada artigo,
já que há casos em que mais de uma emenda foi apresentada, seja para

Grupo que elabora nova proposta diz já ter um modelo de cidade para Goiânia dos próximos 10 anos
(Foto: Fábio Lima/O Popular)
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supressão ou mudança. Para Carolina, com o planejamento de realizar
reuniões diárias, de segunda a sexta, das 14h30 às 17h30, vai ser possível
entregar a atualização do Plano Diretor até o �nal de maio deste ano.

A superintendente conta que o grupo já de�niu um modelo de cidade que
pretende implantar para os próximos 10 anos. “Vai ser uma cidade de uso
misto, com as fachadas ativas. Vamos planejar a revitalização do Centro,
investir nas ciclovias. Vai ser uma Goiânia mais moderna”, explica. No
entanto, Carolina diz que as questões mais polêmicas do Plano Diretor, como
a expansão urbana e o adensamento, ainda não foram discutidas pela
comissão. “Mas vamos passar por essas questões com facilidade. Estamos
conversando e bem alinhados. Os vereadores estão escutando as explicações
dos técnicos e o posicionamento do mercado.”

Em setembro do ano passado, o projeto foi retirado da Câmara Municipal pela
gestão Iris Rezende (MDB) justamente após o primeiro debate na Comissão
Mista da Casa, quando o relatório feito pelo vereador Cabo Senna (Patriota)
optou por manter todas as emendas propostas pelos vereadores. O principal
embate foi uma alteração no tamanho da macrozona urbana, em que o
perímetro da área adensável da cidade passaria a ter um acréscimo de 32%,
ante os 4% propostos pelo Paço Municipal. O Ministério Público de Goiás (MP-
GO) recomendou à Prefeitura que retirasse o projeto de tramitação para
analisar a viabilidade técnica das propostas parlamentares.

O Paço retirou o projeto e no �nal de dezembro emitiu parecer ao MP-GO
alegando que, de fato, a expansão urbana proposta pelo grupo de
vereadores, entre eles o atual prefeito, Rogério Cruz, não tinha viabilidade e
nem mesmo argumento técnico. A ideia da gestão neste ano foi formar essa
comissão para chegar a um consenso entre Paço, vereadores e mercado, o
que gerou discussão sobre a falta de participação de outras entidades civis,
como universidades, associações de moradores e conselhos de Arquitetura e
Urbanismo e de Engenharia.

Para a coordenadora do Plano, ainda está mantido o acordo com a Câmara
para esta discussão, de modo que quando o projeto for reenviado para a Casa
ele sofra o mínimo de alterações. “O prefeito tem acompanhado nossas
discussões para acelerar esse processo, não vamos precisar de passar o
projeto para o gabinete novamente. Daqui já vai para a Câmara, direto para a
Comissão Mista.” Está programado que o grupo faça uma explanação sobre o
projeto aos vereadores quando o mesmo for à Casa. A expectativa é que a
aprovação da atualização do Plano ocorra neste semestre.
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