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MP cobra transparência do Paço sobre
Plano Diretor de Goiânia
Administração tem prazo de 15 dias para apresentar o resultado do grupo de trabalho que
revisou o documento

01/07/2021 - 22:30

O Ministério Público do Estado enviou, à Prefeitura de Goiânia, uma recomendação
para que o prefeito Rogério Cruz dê transparência à tramitação do Plano Diretor. A
7ª Promotoria de Justiça também noti�cou o prefeito, o secretário de Planejamento,
Valfran de Sousa, e a superintendente de Planejamento Urbano e Gestão
Sustentável, Carolina Alves, a apresentarem em 15 dias o resultado do grupo de
trabalho que revisou o documento.

Há pouco mais de um mês, o grupo que foi criado pelo Paço para discutir o
mecanismo que regulamenta o uso do solo no município terminou a análise. Mas,
até agora, a população não teve conhecimento do resultado. O prefeito Rogério
Cruz instituiu o grupo para analisar as emendas que haviam sido apresentadas pela
Câmara de Vereadores. Composto por representantes da Prefeitura, vereadores e de
entidades representativas do setor imobiliário, o trabalho foi concluído, mas o
resultado segue em sigilo até hoje.

Conferência

A recomendação de transparência foi expedida pelos promotores de Justiça Alice
de Almeida Freire e Juliano Barros de Araújo, da 7ª e da 15ª promotorias de Justiça
de Goiânia, respectivamente. No documento, eles reivindicam a realização de
conferência ou evento similar, de forma a garantir a participação de associações de
moradores e conselhos de classe interessados em debater o tema. Os promotores
ressalvam que este evento deve observar “as medidas de controle da disseminação
do novo coronavírus”.

Com as discussões sendo arrastadas desde a gestão do ex-prefeito Iris Rezende, o
Plano Diretor deveria ter sido revisado a partir de 2017.

Associações de moradores questionam o silêncio do Paço em relação ao resultado
da análise do Plano Diretor. Presidente da Ame Jaó, Adriana Garcia Reis ressalta que
o grupo deveria ter tido, ao menos, participação de entidades como o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) e do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
(Crea). “Por meio delas, poderíamos saber o que está sendo discutido”, acredita.

Em nota, a Prefeitura deGoiânia diz que o projeto de lei complementar de Revisão
do Plano Diretor de Goiânia está em análise na Casa Civil e, após conclusão dos
trabalhos técnicos da pasta, será disponibilizado no portal Goiânia do Futuro para
conhecimento de toda a sociedade.

Escolha seu assunto favorito.
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