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lei de 2007 para identificar as especificidades de cada artigo e as vistorias técnicas in loco em todas
as regiões da capital.

Navegue pelo assunto
    

  

 

Comentários

Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total responsabilidade de seus autores.

RECOMENDAMOS

Cidades (/editorias/cidade)

Audiências só a partir de agosto

(https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/cinco-
suspeitos-de-integraram-quadrilha-de-assaltos-
s%c3%a3o-presos-na-regi%c3%a3o-metropolitana-
de-goi%c3%a2nia-1.1365376)

Cidades
(https://www.opopular.com.br/editorias/cidade)

Cinco suspeitos de
integraram quadrilha de
assaltos são presos na
Região Metropolitana de
Goiânia
(https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/cinco-
suspeitos-de-integraram-
quadrilha-de-assaltos-
s%c3%a3o-presos-na-
regi%c3%a3o-
metropolitana-de-
goi%c3%a2nia-1.1365376)

(https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/motol%c3%a2ncias-
ficam-dois-anos-sem-uso-em-goi%c3%a2nia-
1.1365527)

Cidades
(https://www.opopular.com.br/editorias/cidade)

Motolâncias ficam dois anos
sem uso em Goiânia
(https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/motol%c3%a2ncias-
ficam-dois-anos-sem-uso-
em-goi%c3%a2nia-
1.1365527)

(https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/onde-
est%c3%a3o-as-motol%c3%a2ncias-de-
goi%c3%a2nia-1.1365527)

Cidades
(https://www.opopular.com.br/editorias/cidade)

Onde estão as motolâncias
de Goiânia?
(https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/onde-
est%c3%a3o-as-
motol%c3%a2ncias-de-
goi%c3%a2nia-1.1365527)

PUBLICIDADE

Continue lendo
Cidades (/busca?tags=Cidades&assuntos=Cidades) Cidades (/busca?tags=Cidades&assuntos=Cidades)

Seplanh (/busca?tags=Seplanh&assuntos=Seplanh) Urbanismo (/busca?tags=Urbanismo&assuntos=Urbanismo)

Plano Diretor (/busca?tags=Plano+Diretor+&assuntos=Plano+Diretor+) Goiânia (/busca?tags=Goi%C3%A2nia+&assuntos=Goi%C3%A2nia+)

https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/cinco-suspeitos-de-integraram-quadrilha-de-assaltos-s%c3%a3o-presos-na-regi%c3%a3o-metropolitana-de-goi%c3%a2nia-1.1365376
https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/cinco-suspeitos-de-integraram-quadrilha-de-assaltos-s%c3%a3o-presos-na-regi%c3%a3o-metropolitana-de-goi%c3%a2nia-1.1365376
https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/motol%c3%a2ncias-ficam-dois-anos-sem-uso-em-goi%c3%a2nia-1.1365527
https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/motol%c3%a2ncias-ficam-dois-anos-sem-uso-em-goi%c3%a2nia-1.1365527
https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/onde-est%c3%a3o-as-motol%c3%a2ncias-de-goi%c3%a2nia-1.1365527
https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/onde-est%c3%a3o-as-motol%c3%a2ncias-de-goi%c3%a2nia-1.1365527
https://www.opopular.com.br/busca?tags=Cidades&assuntos=Cidades
https://www.opopular.com.br/busca?tags=Cidades&assuntos=Cidades
https://www.opopular.com.br/busca?tags=Seplanh&assuntos=Seplanh
https://www.opopular.com.br/busca?tags=Urbanismo&assuntos=Urbanismo
https://www.opopular.com.br/busca?tags=Plano+Diretor+&assuntos=Plano+Diretor+
https://www.opopular.com.br/busca?tags=Goi%C3%A2nia+&assuntos=Goi%C3%A2nia+


09/10/2017 Audiências só a partir de agosto

https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/audi%C3%AAncias-s%C3%B3-a-partir-de-agosto-1.1279528 3/8

20/05/2017 21:26

O cronograma de trabalho feito pela Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh)
define que o diagnóstico e o prognóstico do Plano Diretor esteja finalizado entre julho e agosto.
Então, serão feitas audiências públicas específicas junto às entidades civis para a apresentação do
modelo estruturado e a abertura de discussões com os técnicos. No momento da coleta de dados, as
reuniões estão sendo feitas com as secretarias municipais e outros órgãos públicos, como as
secretarias estaduais.

Nesta semana deverá ser feita uma reunião com os professores da Universidade Federal de Goiás
(UFG) que elaboram o Plano Diretor da Região Metropolitana de Goiânia, para que sejam alinhadas
as premissas entre os dois documentos. Para a vice-presidente do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Goiás (CAU-GO), Maria Ester Souza, é salutar que o Plano Diretor seja realizado pela
equipe da Prefeitura. “Os servidores são quem mais têm informações e acesso aos problemas da
cidade.”

Maria Ester reforça que este momento de coleta de dados é o principal e que a equipe deve avaliar a
cidade em diversas áreas e períodos do ano. “Quanto mais dados eles tiverem, mais fácil vai ser para
fazer o prognóstico e justificar as escolhas.” O presidente do Conselho de Desenvolvimento
Econômico, Sustentável e Estratégico de Goiânia (Codese), Renato Correia, afirma que o grupo está
pronto para contribuir com a Prefeitura e espera a convocação para as discussões. “A aposta mais
racional é mesmo rever a lei atual e a ideia dos eixos e do adensamento, que ainda pode ser
discutido. Até pelo tempo para aprovar, é melhor que comecem a partir do Plano atual.”
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A equipe da Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh) que realiza o Plano Diretor
de Goiânia afirma que ainda não descartou nada do que está na lei atual. “Tudo está sendo
analisado e nada ainda foi descartado”, diz a arquiteta e urbanista da Seplanh, Janamaina Costa
Bezerra de Azevedo. No entanto, ainda não há definição sobre os temas mais polêmicos que regem o
Plano, como a expansão urbana e o adensamento territorial.

Segundo o coordenador do Plano, Henrique Alves, as questões estão sendo avaliadas tecnicamente,
de acordo com a necessidade da cidade. “Visitamos todos os limites da cidade, estamos levantando
a realidade de cada um deles e se há necessidade de aumento do perímetro”, diz. Alves confirma, por
outro lado, que há pontos específicos do Plano que não fazem mais sentido sua permanência.

Um deles é o pedido de retirada do Parque Agropecuário do Setor Nova Vila em até três anos. “É uma
área privada e o poder municipal não pode interferir nisso, tanto é que nada foi feito para que se
cumprisse esse artigo. Então isso a gente já sabe que não vai permanecer”, diz.

Vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO), Maria Ester Souza
afirma ser salutar que a Prefeitura não tenha descartada nenhuma ideia do Plano, mas que já seria
possível confirmar a retirada do que não deu certo. “Uma coisa é o Plano original, outra é o que foi
modificado e está valendo. Por exemplo, é impensado que não se tenha um limite de altura para as
construções na cidade, isso deve mudar e não precisa analisar muito sobre isso, é algo que todos
sabem que é negativo”, diz.
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O Conselho Municipal de Políticas Urbanas (Compur), órgão regido pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Habitação (Seplanh) em que há a participação de 20 representantes de entidades
populares, empresariais, sindicais e acadêmicas, não se reúne desde novembro do ano passado,
ainda na gestão Paulo Garcia (PT).

No entendimento da Seplanh o caso não interfere na elaboração e discussão do Plano Diretor, já que
o órgão tem característica mais deliberativa, de modo a atuar de acordo com a lei já aprovada e não
para a realização do projeto de lei, como no caso do Plano Diretor.

Para a vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO), Maria Ester
Souza, a não realização das reuniões é um erro e que o órgão poderia sim auxiliar na elaboração do
Plano Diretor. Para a arquiteta e urbanista, o órgão deve ser convocado para discutir a pauta do
Plano Diretor. “Isso eu não concordo com a Prefeitura porque o Compur é significativo, embora
nunca tenha sido protagonista das políticas urbanas. Há muitas entidades lá, como movimentos por
moradias, pela reforma urbana, que teriam muito a contribuir. O órgão teria que estar 100%
envolvido”, diz.
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O geógrafo e urbanista Tadeu Arrais, professor da Universidade Federal de Goiás (UFG), analisou a
pedido do POPULAR as imagens que comparam Goiânia de 2006 com a atual. Ele concluiu que o
crescimento não é assustador e nem que a densidade demográfica é um problema. Por outro lado,
acredita que é preciso ter atenção com a regulação e uso do solo, já que há muita perda de área
verde. Esses pontos, para ele, devem ser reforçados. Arrais destacou que não há qualquer
necessidade de expandir a macrozona urbana da capital.
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