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Vandré Abreu

CIDADES

Ruas são “loteadas” para uso privado
Comerciantes e �anelinhas disputam espaço público, reservam lugares com objetos para
garantir vagas de estacionamento para clientes e prejudicam ir e vir de cidadãos

28/08/2018 - 22:00

No trecho de 1 quilômetro da Avenida São Paulo, no Setor Campinas, cerca de 15%,
ou seja, 150 metros estavam ocupados por cones, caixas, pallets e até mesmo
fogões, geladeiras e tendas na tarde de ontem. O espaço seria o su�ciente para que
pelo menos 30 carros populares conseguissem estacionar. Ao mesmo tempo, uma
motorista que não quis ser identi�cada a�rmou que já estava há 20 minutos
circulando entre as avenidas São Paulo, Honestino Guimarães e Alberto Miguel
entre as 14 e 15 horas de ontem sem encontrar uma vaga pública para estacionar.
“Onde tem os cones não deixam parar ou cobram da gente”, disse.

Mesmo sendo uma prática comum, a reserva de vagas é irregular e fere o artigo 43
do Código de Posturas de Goiânia, aprovado em 1992. Pelo regramento urbano, não
se pode utilizar as vias públicas, o que inclui ruas e calçadas, “para depósitos de
mercadorias e bens de qualquer natureza”. O gerente de Fiscalização de
Transportes da Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh), João
Peres, explica que a lei é antiga e, até por isso, a ação não é vista como uma
restrição de vagas. “O que se vê é o depósito de qualquer mercadoria na rua,
independente de qual for o motivo alegado para isso”, a�rma.

A ação é normalmente feita por comerciantes e �anelinhas em diversos locais da
cidade e que, segundo relatos, se torna mais frequente em dias especí�cos para
acontecimentos na região. No entorno do Estádio Serra Dourada, por exemplo, o
loteamento das ruas e a restrição de liberdade aos cidadãos se inicia na
madrugada de sábado, para o feirão de automóveis que ocorre na região aos
domingos. No Cepal do Setor Sul, há caixas e cones impedindo o estacionamento
às quintas e domingos. Já em Campinas, Centro, Oeste, Bueno, Sul, Universitário e
Marista o impedimento é constante, no horário comercial.

Ao serem abordados pela reportagem, no entanto, comerciantes e guardadores
reagiram de forma rude quando questionados da razão da prática de reservar
vagas. De modo que nenhum deles quis responder aos questionamentos
realizados. Em Campinas, a vendedora de uma loja de artigos decorativos, que não
se identi�cou, conta que a marcação das vagas é comum, especialmente na região
das lojas de tecidos, eletrodomésticos e atacadistas. Segundo ela, é comum ter
discussões entre motoristas e os lojistas que guardam vagas. “Mas nem sempre é
para clientes, eles guardam é para eles mesmos, para entregadores e fornecedores
que vão chegar na loja”, relata.

Na Rua Jaraguá, doze pallets ocuparam a vaga de pelo menos um veículo, assim
como dois caixotes de plásticos e até mesmo uma estrutura para sons automotivos
na tarde de ontem. Já na Rua Honestino Guimarães as restrições são feitas por
guardadores de carros que, além de reservar as vagas, tentam organizar o trânsito.

Nos setores Oeste, Bueno e Aeroporto, por outro lado, ocorrem a reservas de vagas
em clínicas hospitalares e mesmo em mercados, que também costumam restringir
o estacionamento em momentos especí�cos, como na chegada de fornecedores.
Além disso, os condomínios residenciais também realizam a prática irregular em
situações como quando da realização de mudança de moradores, em que se
impede o estacionamento de veículos em parte da rua para reservar aos
caminhões.

Outro problema, mais comum nos setores Oeste e Aeroporto, é a reserva de espaço
feita por lavadores de veículos automotores, que separam locais em praça pública
e muitas vezes impedem o estacionamento dos demais motoristas. Nas Praças
Tamandaré e Universitária, no entanto, a informação é de que há a permissão para
o estacionamento sem qualquer cobrança dos lavadores. Os serviços dos lavadores

Irregularidade recorrente: produtos expostos por lojas de móveis novos e usados, em local sob proibição de
estacionamento, ocupam parte da rua Pouso Alto, no Setor Campinas (Foto: Diomício Gomes)
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Navegue pelo assunto:

Cidades ruas ocupação vagas urbanismo

Leia também:

e guardadores de carro são regulados por lei em Goiânia desde 2014, em projeto de
autoria do vereador Paulo Magalhães (PSD). No entanto, eles precisariam ser
cadastrados na Prefeitura para que pudessem atuar, o que não ocorreu até então.
De todo modo, a regulamentação trata apenas da atuação e não permite que os
espaços públicos sejam reservados.

“A regra é que não pode fechar nenhum espaço público. Só a Prefeitura tem poder
para isso, tem que ter a autorização. Se é via pública, é proibido”, a�rma João Peres.
A legislação também proíbe que a população pinte ou faça pichação nas vias, como
sinalização de garagens ou proibido estacionar além do que é feito pela Secretaria
Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT). “Não pode intervir em nada
do espaço público, que é de uso comum. A parte privada é só a partir do lote.”
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Navegue pelo assunto:

Cidades ruas ocupação urbanismo irregular

Leia também:

O gerente de Fiscalização de Transportes da Secretaria Municipal de Planejamento
e Habitação (Seplanh), João Peres, estima que a sua gerência receba entre 100 e 150
queixas mensais a respeito de restrições de vagas para estacionamento. “Fazemos
sempre as �scalizações, mas é muito difícil de encontrar os responsáveis, então
fazemos só a apreensão dos materiais”, conta. No caso dos guardadores de
veículos, por exemplo, Peres conta que com a chegada da �scalização,
normalmente, eles se escondem ou negam ser os responsáveis pela restrição do
espaço público.

“Pelo Código de Posturas a gente tem que noti�car e pedir para retirar os objetos, o
que normalmente é feito mesmo. Mas quando não identi�camos só conseguimos
levar os materiais, até porque são objetos baratos. Fica muito melhor perder um
cone do que pagar a multa”, diz ao considerar que a infração deve custar entre 300
e 400 reais ao bolso do infrator. Segundo explica, o valor é variável porque a Código
de Posturas calcula a multa de acordo com o tipo de material e o seu volume. “A lei
é antiga, não versa exatamente sobre a restrição das vagas ou proibição de
estacionar. Só fala sobre o depósito de objetos, então seria a mesma coisa de
deixar um saco de lixo na rua, por exemplo”, reforça.

As reclamações, atualmente, são feitas apenas pelo site da Prefeitura, por meio do
serviço e-156. “Hoje em dia não existe mais o telefone 156, é só pelo site mesmo,
mas vem diretamente para a nossa gerência e a gente vai fazer a �scalização”,
conta.

Nesta semana, segundo Peres, foi feita uma ação na Rua 30, no Setor Marista, em
que haveria problemas de restrição no entorno de bares e lojas da região, após
diversas reclamações recebidas pelo site. De todo modo, ele considera que, de fato,
há problemas com relação ao tempo de recebimento da reclamação até a
realização da �scalização. “Em muitos locais nós chegamos e já não tem mais
nenhuma restrição”, diz. Isso ocorreria justamente pelas ações feitas em
determinado momento, como no caso de mudanças ou reservas de vagas por
algum morador na frente de casa.

Peres lembra, por outro lado, que nem todas as restrições de espaço são
irregulares. “Se o comerciante fez o recuo do lote conforme o código de edi�cações,
ele pode restringir o acesso, com cones ou correntes. Se alguém estacionar lá, por
exemplo, nem é caso de chamar a Seplanh, pois é um crime, de acesso a local
privado, teria de chamar a Polícia Militar (PM)”, con�rma o gerente. Ele explica que
a população pode veri�car se o lote foi recuado de maneira correta ao analisar o
alinhamento normal da quadra. “Normalmente não são todos os lotes que �zeram
o recuo, então dá para perceber que um está mais afastado para fazer
estacionamento ao cliente.” No entanto, ele reforça que, assim mesmo, o
rebaixamento para o acesso tem que seguir as regras de edi�cações, de modo que
não pode contemplar todo o lote. “Neste espaço entre os rebaixamentos, outras
pessoas podem usar.”
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Navegue pelo assunto:

Cidades ruas ocupação irregular urbanismo

Leia também:

Dentre as reclamações por restrição das vagas de estacionamento em Goiânia, o
gerente de Fiscalização de Transportes da Secretaria Municipal de Planejamento e
Habitação (Seplanh), João Peres, conta que os bairros de Campinas e Centro são os
que possuem mais ocorrências. Isso ocorre especialmente pela ação constante de
guardadores de carros durante todos os dias. “Já nos setores Marista e Bueno a
maior parte é a noite, por causa dos bares e restaurantes, também com a ação dos
�anelinhas, além das construções, que costumam impedir o estacionamento em
uma parte. Mas tem muitos comerciantes também que fazem a prática”, diz.

Peres conta ainda que há muitas reclamações nos setores Oeste e Aeroporto,
especialmente nas regiões próximas aos hospitais e clínicas. “As pessoas reclamam
mais quando há a presença dos �anelinhas. Mas é importante ressaltar que nós só
�scalizamos se há impedimento e restrição de estacionamento. Se estiver
ocorrendo cobrança, aí também é com a Polícia Militar, pois é a prática da
extorsão”, considera o gerente. Ele explica também que há casos especí�cos, por
meio de decretos municipais, em que a obstrução do estacionamento é permitida.
Nisto estão incluídos os Parklets e as caçambas para entulhos de construção civil.

“São espaços demarcados, com autorização da Prefeitura, com sinalização e aviso
público, então, desde que esteja dentro das parâmetros dos decretos, é diferente
da restrição que as pessoas fazem”, a�rma Peres. Além disso, escolas e hospitais,
por exemplo, também apresentam previsões legais para restringir certas vagas,
consideradas de reservas legais. Isso se dá para o espaço reservado para as
ambulâncias e serviços de emergência no caso de locais hospitalares e do
transporte escolar. Isso também ocorre em supermercados, para a carga e descarga
de suprimentos, e ainda em delegacias e batalhões militares.

Peres a�rma que sua experiência mostra que, normalmente, as pessoas que
reservam as vagas sabem que estão descumprindo a legislação. “Não discutem
muito, nem dizem que não sabiam, apenas retiram os cones. Então sabem que
estão fazendo coisa errada”, diz.

O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO), Arnaldo
Mascarenhas Braga acredita que a situação ocorre por efeito cascata. “A
administração pública não se deixa respeitar, não �scaliza direito e não existe
ordenamento. As pessoas não respeitam as regras básicas do trânsito, furam sinal,
então vai descumprindo as regras, nada vai acontecer e continuam fazendo.”

Segundo Braga, a situação não é comum apenas em Goiânia, mas é menor em
cidades com mais �scalização, como cita em São Paulo e Rio de Janeiro. “Aqui em
Goiânia existem os verdadeiros donos das ruas, existe até mesmo troca de donos
em ruas com maior �uxo de veículo, que eu já vi”, diz. Para ele, isto é o mais grave,
em que os �anelinhas têm a via pública como sua posse e até mesmo administram
o espaço como se fossem deles. “Até mesmo a postura é de donos, o jeito que
agem naquele local é assim.”

Cones e latas reservam vagas de estacionamento na Avenida Bahia (Foto: Diomício Gomes)
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Monitoramento em 362 faixas
SMT instalou mais 36 torres para monitorar 44 novos pontos a partir de amanhã. Nestes
locais, condutores terão dez dias para adaptação antes de multas serem aplicadas
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