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IMPASSE

Sobre o plano

Para arquitetos, plano diretor não considera 
as características de cada bairro da Capital

O plano diretor que existe em Teresina atualmente é de 2015 
e está em curso um trabalho de revisão e atualização do doc-
umento para a agenda 2030, que contempla o planejamento 
urbano de todas as áreas da cidade, desde o tipo de atividade 
que pode ser realizada em um determinado imóvel até os 
incentivos fiscais que podem ser dados para empresas que se 

instalam em certos locais da cidade. 
O art. 182 da Constituição Federal prevê que o plano diretor 
é obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes. 
Segundo a legislação, ele é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana, também prevista pelo 
Estatuto da Cidade.
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Conselho de 
classe vai entregar 
uma carta à 
Prefeitura, 
apontando 
soluções para 
os principais 
problemas da 
cidade  
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O Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Piauí (CAU-PI) 
apresentou a prévia de uma 
carta com propostas para me-
lhorias no plano diretor, que 
está em desenvolvimento pela 
Prefeitura Municipal de Teresi-
na. O documento deve ser en-
tregue à Administração do Mu-
nicípio até a semana que vem. 
E uma das principais queixas 
é sobre a participação deficitá-
ria da população nos debates. 
Mesmo com as audiências, a 
escassez de dados impedia um 
diagnóstico mais preciso dos 
problemas para que pudessem 
apontar soluções. É o que afir-
ma o conselheiro do CAU-PI, 
Anderson Mourão.

O Plano Diretor de Orde-
namento Territorial (PDOT) 
vem sendo elaborado desde 
2017 e deve ser apresentado 
pela Prefeitura de Teresina 
para votação na Câmara de Ve-
readores até o final deste ano. 
A proposta do CAU-PI é que 
o plano seja mais aprofundado 
com características da cidade. 

“Dentro de uma cidade, 
você tem vários universos di-
ferentes. Zona Leste, Centro, 
Dirceu, Mocambinho... todos 
são totalmente diferentes. São 
várias cidades dentro de uma 

e você precisa ter estratégias 
voltadas para cada local. Nossa 
crítica é que o plano diretor é 
generalista, como se todos es-
ses locais tivessem as mesmas 
características”, diz Anderson 
Mourão.

Uma das melhorias propos-
tas é o monitoramento da cida-
de com a verificação das condi-
ções de ocupação e condições 
ambientais por uma base de 
dados georreferenciada, onde 
é possível tomar decisões mais 
precisas, segundo o arquiteto. 
Anderson explica que há ações 
em curso nesse sentido pela 
Prefeitura de Teresina, mas 
a iniciativa precisa ser levada 
para a cidade como um todo. 
“Uma das críticas é a falta de 
um diagnóstico de Teresina 
pra poder trabalhar um plano 
diretor. Sem o diagnóstico, 
você não consegue propor as 
melhores soluções”, pondera.

Além disso, o CAU propõe 
a criação de um instituto de 
pesquisa e planejamento para 
dar continuidade ao trabalho, 
independente do gestor públi-
co que ocupa o cargo em dado 
momento, para dar sequência 
ao planejamento.

“O que houve – e que espanta 
a comunidade como um todo 
– é que o plano diretor é uma 
revisão e está acontecendo uma 
total ruptura na legislação. É 
como se fosse uma cidade toda 
nova. Alguns termos e estra-
tégias são muito bem-vindos, 
como a fachada ativa, só que a 
maneira como está sendo tra-
balhado o conceito é o que não 
concordamos”, afirma.

Segundo Anderson, esse de-
bate deveria ser bem mais tra-
balhado pelo município antes. 
“Nas audiências que foram rea-
lizadas, não tinha esse conteú-
do, não tinham os mapas; como 
seria gerido isso não estava 
definido [totalmente] e acaba 
que a gente não conseguia par-
ticipar. É uma das críticas que 
a gente faz a esse processo de 
participação”, assinala.

Secretaria de planejamento contesta posicionamento do CAU-PI
A secretária executiva de 

Planejamento Urbano, Jha-
mille Almeida, rebate a crí-
tica feita pelo Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do 
Piauí (CAU-PI) a respeito 
do processo de participação 
e debate do Plano Diretor 
de Ordenamento Territo-
rial (PDOT). Ela afirma que 
ocorreu o inverso do que é le-
vantando, com a busca cons-
tante por maior participação, 
tanto da sociedade civil como 
de órgãos como o CAU-PI e 
o Crea-PI.

Ela explica que a revisão do 
plano foi iniciada no ano pas-

sado, com o Fórum Teresina 
Participativa. A partir disso, a 
Secretaria Municipal de Pla-
nejamento (Semplan) come-
çou a coletar as demandas da 
população por meios diver-
sos, como o aplicativo Colab.

Também foi criada uma 
comissão de acompanhamen-
to, a partir do que é definido 
pelo Ministério das Cidades, 
que conta com a participação 
de órgãos como o próprio 
CAU-PI. “A ideia sempre foi 
conversar com as instituições 
que representam esse tema”, 
diz Jhamille.

Segundo a secretária exe-

cutiva, na primeira audiên-
cia pública, foram mostradas 
as diretrizes gerais do plano, 
“qual a cidade que a gente 
tinha e a cidade que queria. 
Desde então, viemos na mí-
dia e buscando fazer reuniões 
com a participação desses 
órgãos, mas tinha baixa par-
ticipação. Esperamos con-
tribuições e elas não vieram. 
A Prefeitura está disponível 
para ouvir toda e qualquer 
proposta”, reforça.

Jhamille afirma que será 
formulado um calendário até 
a próxima semana para rece-
bimento de propostas acerca 

da minuta apresentada pela 
Semplam (que contém a pri-
meira versão do projeto), 
análises e o debate sobre o 
plano. 

A segunda audiência para 
debater o projeto será reali-
zada, provavelmente, após as 
eleições. Nelas serão discuti-
das as propostas que alterem 
de forma mais substancial o 
projeto. No caso das mudan-
ças mais simples, os ajustes 
serão feitos pela Semplan em 
conjunto com a equipe de 
consultoria que acompanha o 
projeto.

(Continua na pág. 3)

São várias cidades dentro de uma e 
você precisa ter estratégias voltadas 
para cada local. Nossa crítica é que o 
plano diretor é generalista, como 

se todos esses locais tivessem as mesmas 
características"

Anderson Mourão critica a 
participação deficitária da 
população na elaboração 
do plano de diretrizes


