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População pode discutir futuro do 

Jardim Botânico

Prefeitura inicia audiências públicas para debater Operação Urbana 
Consorciada na região antes de enviar projeto para Câmara
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Uma série de audiências públicas para debater o projeto de 
implantação da Operação Urbana Consorciada (OUC) do Jardim
Botânico foram iniciadas nessa semana e a próxima está 
marcada para a noite de hoje. Este novo passo para a 
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implantação do projeto ocorre praticamente um ano depois que
o trabalho de confecção dele foi finalizado, em março de 2015. A 
previsão era que os encontros ocorressem no segundo semestre
do ano passado.

Apenas neste ano, com a entrada do secretário municipal de 
Planejamento e Habitação, Sebastião Ferreira Leite, o Juruna, é 
que o projeto ganhou novo encaminhamento. Ele optou por 
levá-lo às audiências, que foram marcadas na semana passada. 
No entanto, dias e horários foram divulgados na segunda-feira, 
mesmo que a primeira audiência fosse um dia depois. A 
estratégia, que inclui ainda a passagem de um carro de som 
pelos cinco bairros atingidos pelo projeto, foi criticada pelos 
participantes da audiência.

A vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
Goiás (CAU-GO), Maria Ester de Souza, presente na audiência 
como observadora popular, afirma que não se viu presença 
maciça de moradores no encontro. “Havia o pessoal da 
Prefeitura de um lado e arquitetos, urbanistas e estudantes do 
outro. Uns três moradores”, diz. Juruna também relata que 
faltou participação popular, mas que seria normal para uma 
primeira audiência e espera que as próximas tenham mais 
moradores se posicionando sobre o projeto. Segundo a 
Prefeitura, o horário, 19 horas, era para facilitar a presença dos 
moradores, que estariam em casa. Outra crítica de Ester é pelo 
evento ter sido uma apresentação muito técnica acerca do 
projeto, feita pelo urbanista Luiz Fernando Cruvinel Teixeira, o 
Xibiu, que trabalhou na sua realização. Depois disso, virou uma 
discussão política.
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