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CIDADES

Prefeitura faz nova tentativa para
limpar fachadas em Goiânia
Paço envia projeto de lei para a Câmara de Vereadores com a intenção de regular formato
das publicidades nos comércios do núcleo pioneiro da capital, no Centro e Campinas

06/11/2018 - 22:00

Os vereadores de Goiânia vão discutir pela terceira vez um projeto de lei para
diminuir a poluição visual no Centro da capital. Desde 2009, propostas para limpar
a cidade dos engenhos publicitários, com a intenção de regular posições,
dimensões e permissões dos letreiros nas fachadas dos prédios históricos passam
pela Câmara Municipal sem aprovação. Nesta semana, de iniciativa do Paço
Municipal, novo projeto foi apresentado, desta vez com a instituição de benefício
�scal ao comerciante que deseja se adequar, incluindo ainda a região de Campinas,
além do Centro. Será isento por um ano de Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU) quem regular a fachada do imóvel e por dois anos quem ainda reformar e
pintar o prédio.

O projeto, que encabeça o programa Reviva Goiânia, a ser instituído pela Prefeitura,
determina que o tamanho da publicidade será proporcional à dimensão da fachada
ou da testada do lote (espaço linear do alinhamento frontal com a rua). Assim, o
engenho terá de ter 0,15 metro quadrado a cada um metro de dimensão, ou seja,
para um lote com fachada de 30 metros, a publicidade terá de ter 4,5 metros
quadrados, independente do seu formato. Esta foi a principal mudança no projeto
que começou a ser analisado no ano passado, quando eram impostos engenhos
regulares e de tamanho único a cada possível local de implantação.

“Mudamos o regramento, agora �cou com base na proporção. É mais fácil até para a
gente �scalizar e �ca mais padronizado, e o comerciante vai poder fazer do formato
que ele quiser, desde que tenha aquela determinada área”, explica o titular da
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), Henrique
Alves. Para ele, a colocação do benefício �scal é uma forma de conscientização da
população e dos lojistas em geral, de modo que se torna mais possível a aprovação
do novo projeto. Em 2009, o vereador Elias Vaz (PSB) foi responsável pela
proposição do primeiro projeto, inspirado na Lei Cara Limpa, instituída em São
Paulo. O projeto, no entanto, �cou parado na Câmara Municipal até 2015, quando o
então prefeito Paulo Garcia (PT) fez projeto sobre o mesmo assunto.

Neste caso, a tradição na Câmara é que não se aprecia um novo projeto sobre o
mesmo assunto se houver outro mais antigo. Assim, Paço e Elias entraram em
acordo por um projeto em conjunto, que não avançou durante todo o ano de 2016.
Com a troca no poder executivo, Iris Rezende (MDB) retirou da Câmara todos os
projetos de iniciativa do antigo prefeito, com a justi�cativa de reformulá-los.
Henrique Alves explica que foram feitos estudos técnicos e reuniões com entidades
classistas e lojistas para adequar a proposta às necessidades.

“Foi do setor empresarial a proposta de isenção de dois anos de IPTU, mas aí
colocamos a ressalva de reformar o edifício. A expectativa é que seja aprovado este
ano ainda e até o �nal de 2019 podemos revitalizar todas as fachadas. Traz
desgastes, claro, mas são pontuais, e são benefícios para Goiânia inteira, com
conscientização”, conta Alves. Esse prazo é o que consta no projeto para os
comerciantes se adequarem antes de iniciar a �scalização, cujas multas variam
entre 500 e 2 mil reais, a depender da gravidade e da reincidência.

Por exemplo, será proibida a iluminação fora dos engenhos publicitários, tendo de
ser embutidas, assim como não se poderá fazer publicidade de promoções. No
entanto, haverá liberação para propagandas temporárias em até 2 metros

Letreiros comerciais e �os escondem riqueza da arquitetura art déco na Rua 4, no Setor Central, região que será
alcançada por proposta de mudança (Foto: Douglas Schinatto)

Continue lendo Mais lidas

1 Prefeitura faz nova tentativa para
limpar fachadas em Goiânia

2 Comércio da Rua 44, em Goiânia, só
reabre na quarta-feira

3 Prefeitura de Goiânia interdita quatro
lojas por ocupação irregular de calçada…

4 Sede da Prefeitura de Goiânia é
transferida para comemorar 208 anos …

5 Vagas em Cmeis: Reclamações vão de
di�culdade de acesso a alteração de…

Classi Clube O Popular Jornal Daqui Jornal do Tocantins Ludovica

62 99995 2795 CAU ANUNCIE AQUI ASSINE JÁ

CAPA POLÍTICA ECONOMIA MUNDO CIDADES ESPORTE MAGAZINE OPINIÃO ESPECIAIS INFOMERCIAL VÍDEOS ÁUDIO DIGITAL

BUSCAR

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv2XLAc6-cLog7uHNmrMQjWG2i_0J0tWOslq9sdeN51GUS-8rSM56l3asIHVji_qH_toENvJgZ3mgXpFGfBt-7Btf_Ic7Tzgod8ixO5Z_3GlW-MWPZm0Z8H1DNOvcOPT4U0QzDBhAYb_4TqrWNsvwR7TWDWN2JYRjdnrh_5VbJg5T2sqO6OkU8EYugsaETS5Mivn3KTzPOhT5fGIU6MUDKwFgHRhvCVVUgZDz_AMbM3sdkla1xW0q0CMquhK6ZhyumFs6JKCekC02E&sai=AMfl-YQpdieVGsbk58zigJa9iH85QSgP0lEqp-6etm15M8Vc2g3QDLbHmxuJcufLma2FoYUN6vOUyFbpYhJ23eQ5RzRcEQFogrjrbNZD2xCu0rZ0CKaGCk7seqLljgI&sig=Cg0ArKJSzMEQMfjyP--2&adurl=https://guias.opopular.com.br/restaurantes&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://api.whatsapp.com/send?text=Prefeitura%20faz%20nova%20tentativa%20para%20limpar%20fachadas%20em%20Goi%C3%A2nia%20https%3A%2F%2Fwww.opopular.com.br%2Feditorias%2Fcidades%2Fprefeitura-faz-nova-tentativa-para-limpar-fachadas-em-goi%25C3%25A2nia-1.1657316%3Fref%3Dwhatsapp
https://www.gjccorp.com.br/
https://classi.com.br/
https://clube.opopular.com.br/
https://daqui.opopular.com.br/
https://www.jornaldotocantins.com.br/
https://ludovica.opopular.com.br/
https://www.opopular.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5562999952795
http://jaimecamaradigital.com.br/anuncie
https://popstore.opopular.com.br/?token=dbcbb345642818c4f992027715d42dee
https://www.opopular.com.br/?ref=menu
https://www.opopular.com.br/editorias/especiais
https://www.opopular.com.br/ou%C3%A7a-a-edi%C3%A7%C3%A3o-de-hoje-1.1285877


07/11/2018 Prefeitura faz nova tentativa para limpar fachadas em Goiânia

https://www.opopular.com.br/editorias/cidades/prefeitura-faz-nova-tentativa-para-limpar-fachadas-em-goi%C3%A2nia-1.1657316 2/13

Navegue pelo assunto:

Cidades Fachada limpa Prefeitura de Goiânia Comércio de Rua Centro Campinas

quadrados para eventos culturais e esportivos. Segundo o projeto de lei, a intenção
é que se valorize todo o Núcleo Pioneiro da capital, que é de�nido em lei federal e
abrange todo o Setor Central, parte da Avenida Anhanguera e Campinas, na região
da Avenida 24 de Outubro e Praça Joaquim Lúcio.

Comerciantes desejam mais diálogo na Câmara

Apesar de terem participado de reuniões para elaboração do projeto de lei que
pretende regulamentar a publicidade no comércio do Centro e do Setor Campinas,
lojistas esperam que ainda possam conversar mais sobre as mudanças com os
vereadores. O vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista no Estado de
Goiás (Sindilojas-GO), José Carlos Palma Ribeiro, con�rma que o tema foi muito
debatido, mas ainda espera que os vereadores busquem defender não só a cidade,
mas o desenvolvimento. “Temos que analisar casos diferentes. De fato temos
prédios com fachadas históricas, mas tem muitos que não são assim. Na Rua 8,
tiraram os letreiros e logo picharam toda a fachada.

Ribeiro diz ainda que uma limpeza nas regiões de Goiânia não deve atingir apenas
os lojistas. “De que adianta readequar uma loja, deixa o prédio mais livre e aí
aparece um ambulante na minha porta, joga uma lona azul e limpa tudo?”, indaga.
O secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Henrique Alves, a�rma fazer
sentido a situação comentada pelo dirigente do Sindilojas. “Temos uma equipe de
�scalização exclusiva para o Centro e para a região da Rua 44, que vamos reforçar
para o �nal do ano. Com a aprovação da lei, isso vai ser ainda mais cobrado”,
garante.

De todo modo, os comerciantes a�rmam que têm interesse em se adequar à lei. É o
caso do gerente de uma �lial de loja de enxovais na Avenida Araguaia, Geverson
Ramiro. Ele lamenta a perda no impacto publicitário das fachadas, mas que vai
seguir a lei. “A redução no tamanho das fachadas causaria um impacto, porque
nossa fachada é bastante imponente.” O gerente comenta que já tiveram de fazer
adequações anteriormente, junto a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma). 

José Ricardo Castro, gerente de uma loja de utilidades na Avenida Goiás, explica
que houve �scalização na via, mas sem qualquer sanção por causa da fachada. Ele
diz que é importante este tipo de incentivo �scal, como a da isenção de IPTU,
porque o tipo de ação ajuda manter a história. “São prédios históricos, não podem
morrer”, justi�ca. Para o dono de duas lojas de artigos musicais no Centro, Thiago
Cunha, os programas de incentivo não deveriam obrigar somente os comerciantes a
conservarem as fachadas dos prédios do Centro e do Setor Campinas. “Tinha que
ter algum incentivo para revitalizar, padronizar as fachadas, fazer as manutenções
das calçadas e para a retirada das �ações.” 
  
Ele argumenta que o projeto teria de ter uma contrapartida para os comerciantes.
Porque, de acordo com o comerciante, ele já fez um alto investimento nas reformas
do material publicitário das fachadas de suas lojas. “Já gastei aproximadamente R$
50 mil em uma reforma de uma loja e R$ 100 mil na outra. Se precisar readequar as
fachadas, será um novo custo.”

De acordo com a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), o documento pago
pelos comerciantes é o Licenciamento de Publicidade com Fins Mercantis. Em que é
cobrado um valor que depende do tamanho da peça publicitária e da especi�cação
dela: painel simples, luminoso e outras. Com a aprovação do projeto de lei em
curso na Câmara, faz-se necessário delimitar o tamanho da peça e a especi�cação
dela. E essas características de�niriam o valor a ser pago para obter a licença, que
continua na nova proposta. (Colaborou Dayrel Godinho, estagiário do Convênio GJC
e PUC Goiás)

 

Projeto traz leveza à cidade

Conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO), a
arquiteta e urbanista Regina de Faria Brito, explica que Goiânia, especialmente na
região Central e do Setor Campinas, necessita de uma regulação nos engenhos
publicitários dos comércios. “A maioria das cidades começaram a utilizar
publicidades para fechar tudo, toda a paisagem. Acabou que a cidade �cou pesada,
mas é importante manter a paisagem em si. Com a regulamentação, traz uma
leveza, a cidade vai passar a ter mais vida. Vai ser uma cidade mais livre, mais leve”,
diz. Para ela, na situação atual, a publicidade passa a ser o padrão visual da cidade,
sem que as pessoas consigam ver a arquitetura, a vegetação e as vias públicas.

Regina a�rma que os lojistas têm uma falsa impressão de que é necessário se
impor com a publicidade, de modo que a marca seja vista. “Mas nós arquitetos
sabemos que não é assim que funciona, que não precisa disso, porque na verdade
�ca é mais agressivo.” A conselheira conta que o projeto da Prefeitura foi
apresentado ao CAU-GO e todos os conselheiros foram favoráveis à iniciativa.
“Temos certeza que o resultado vai ser positivo, em caso de aprovação. Todos os
arquitetos pensam isso. Deve ser um projeto piloto, que começa no Centro e
Campinas e pode se expandir.” 
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