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social

O pré-diagnóstico do Plano Diretor (PD) 2017 também verificou que as Áreas Especiais de Interesse
Social (AEIS) não receberam tantos investimentos quanto era previsto em 2007, de modo que elas
não se consolidaram. A arquiteta e urbanista Maria Ester de Souza, vice-presidente do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO), salienta que o dado mostra ainda que a urbanização vai
onde o dinheiro está e não o contrário, e, por isso, os limitadores sempre barram na questão
econômica. Deste modo, para a urbanista, é importante que se faça uma nova leitura do que seria
uma AEIS, já que a atual foi desenhada para as periferias da cidade, nas regiões Sudoeste e
Noroeste.

“Acho que as áreas de interesse social devem estar onde a população pode pagar por elas. A
iniciativa privada não tem a obrigação de fazer um supermercado ou padaria em um bairro isolado,
o que deve ser feito é trazer a moradia para onde há cidade, nos vazios urbanos”, diz Maria Ester.
Ainda em fase de pré-diagnóstico, a Prefeitura já contabilizou cerca de 110 mil vazios urbanos que
correspondem a quase 27% do território da macrozona construída. Para a urbanista, a
administração deveria efetivar a política do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) progressivo
de modo a incentivar a destinação social das áreas inutilizadas.

Em relação às áreas adensáveis, que estão ao longo dos corredores viários preferenciais, os técnicos
da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) verificaram que o mercado
imobiliário conseguiu promover o adensamento dos locais, mas que a população ainda sofre com a
falta de infraestrutura. A percepção é de que os corredores descritos não foram efetivados e, por isso,
há falha na mobilidade urbana na qual mais pessoas foram levadas a morar nos locais e não deram
opções de transporte.

Assim, o novo plano diretor poderá propor instrumentos que viabilizem a construção dos corredores
exclusivos e preferenciais para a próxima década, levando em consideração o problema econômico
para a obtenção de recursos para as obras. Na última década, nenhum dos quatro corredores
exclusivos de ônibus foram sequer projetados, restando apenas o Eixo Anhanguera. Além disso, há
16 corredores preferenciais.

Sobre áreas de adensamento básico, o pré-diagnóstico aponta a necessidade de rever a altura
máxima dos pavimentos e dos edifícios, hoje limitada em 3 metros por andar e 9 metros por
construção. A verificação é que não houve grandes distorções quanto o que prevê o plano.
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