
11/10/2017 Câmara discute Plano Diretor sem Prefeitura

https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/c%C3%A2mara-discute-plano-diretor-sem-prefeitura-1.1307423 1/9

Vereadores e representantes da sociedade civil debatem o projeto
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Câmara discute Plano Diretor sem Prefeitura
Embora tenham sido convocados pela vereadora Sabrina Garcez (PMB), os técnicos
responsáveis pela elaboração do projeto não compareceram

Uma audiência pública na Câmara Municipal na tarde desta terça-feira (11) sobre a revisão e
atualização da Lei Complementar 171 de 2007, o Plano Diretor, ocorreu sem a participação de
servidores da Prefeitura. Embora tenham sido convocados pela vereadora Sabrina Garcez (PMB), os
técnicos responsáveis pela elaboração do projeto não compareceram.

O evento se tornou uma explanação de vereadores e entes da sociedade civil sobre o que deve vir a
ser o Plano Diretor e sua importância para a cidade. Houve explanação dos princípios básicos sobre
a lei da arquiteta e urbanista Maria Ester de Souza, vice-presidente do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Goiás (CAU-GO) e do presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico,
Sustentável e Estratégico de Goiânia (Codese), Renato Correa.

A arquiteta e urbanista cobrou que se tenha um Plano Diretor mais objetivo e com discussões sobre
a expansão urbana, densidade, drenagem e áreas de interesse social, entre outros temas. Já para
Correa, a expansão deveria ser discutida em lei específica, mas lembrou que não ocorre há uma
década na capital, fazendo com que o mercado imobiliário investisse nas cidades do entorno. Outro
embate entre ambos foi sobre o uso dos vazios urbanos da cidade, cerca de 110 mil lotes.

Para Maria Ester, esses espaços deveriam ser utilizados para a ocupação dos cidadãos, enquanto
Correa defende o direito do goianiense de ter um lote, afirmando que a maior parte deles não está
na mão do empresariado. O vereador Paulo Magalhães (PSD) rebateu o empresário ao dizer que “o
pobre não tem lote para especular, quando tem um espaço é com cinco ou seis barracões para a
família inteira morar”.

Já o vereador Jorge Kajuru (PRP) afirmou que não acredita que o Plano Diretor a ser atualizado vai
representar melhorias para a cidade por não confiar no processo feito pelo prefeito Iris Rezende
(PMDB) e o secretário de Planejamento e Habitação, Agenor Mariano (PMDB). A vereadora Cristina
Lopes (PSDB) questionou o fato de Goiânia não valorizar a água da cidade, permitindo construções
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em nascentes e cursos de rios e córregos.

A situação foi reforçada por membros da associação Verdivale, que atua na questão ambiental,
especialmente na Região Norte. O vereador Vinícius Cirqueira (PROS) disse, assim como outros
cidadãos com direito a fala, a falta de cumprimento do Plano Diretor, o que é demonstrado pela
demora em se ter os planos setoriais, como de Mobilidade e Parcelamento do Solo, que nunca foram
aprovados pela Câmara em uma década de realização da lei.

Navegue pelo assunto
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