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CIDADES

Vereadores de Goiânia vão
avaliar construção de prédios
sem vagas de garagem
Relatório �nal das mudanças no projeto de lei sugere que estacionamento
em edifícios nos corredores de transporte seja optativo

05/09/2021 - 20:09

Goiânia poderá ter um novo tipo de moradia nos próximos anos, caso
a Câmara Municipal acate a sugestão do Grupo de Trabalho (GT) que
analisou alterações para o projeto de atualização do Plano Diretor
(PD). Seriam prédios residenciais sem qualquer espaço para o
estacionamento de veículos automotores, o que atualmente é
obrigado para qualquer edi�cação na capital. A proposta seria para
os imóveis lindeiros aos eixos exclusivos nas áreas adensáveis na
cidade, como a Avenida Anhanguera, BRT Norte-Sul e ainda 85, T-9 e
T-63, entre outras.

Atualmente, a quantidade de vagas de garagens para cada construção
em Goiânia é determinada a partir do tipo de imóvel e do seu
tamanho. Por exemplo, uma residência unifamiliar de até 100 metros
quadrados (m²) é obrigada a ter ao menos uma vaga, já para
construções seriadas ou conjuntos residenciais acima de 300 m², é
necessário que se tenha quatro vagas de estacionamento para os
moradores. Na sugestão do GT, há uma simpli�cação da regra. Para
habitações coletivas seria uma vaga a cada 100 m² e nos demais tipos
ao menos uma vaga por unidade habitacional.

A exceção é justamente aos imóveis lindeiros localizados nos
“Corredores Estruturadores Exclusivos integrantes da Área Adensável
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(AA)”, como está descrito no artigo proposto que altera o Código de
Obras e Edi�cações (Lei Complementar 177/2008), que regulamenta o
PD. No entanto, é excluída a área privativa das fachadas ativas
(espaços nos térreos dos edifícios que podem ser destinados a salas
comerciais) desta observação, de modo que o entendimento é que
esses comércios deverão manter a obrigatoriedade do espaço de
estacionamento.

Arquiteta e urbanista, Adriana Mikulaschek, que também é
conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-
GO), explica que a ideia é importada de outras cidades, sobretudo da
Europa, que possuem bairros ou regiões em que é até mesmo
proibido possuir um automóvel particular. “Em outros locais há
prédios sem garagens, especialmente mais antigos. Há a cultura para
a retirada do carro, mas não acontece com a gente”, diz. Ela a�rma
ainda não ter visto qualquer estudo do mercado local que vislumbra
ter público para este tipo de construção em Goiânia.

“Que público é esse? Aqui vai ter carro e as pessoas vão estacionar
nas vias próximas. As construtoras conseguem retirar esse custo, já
que não é vendido. Os apartamentos �cam mais baratos. A sociedade
tem mesmo que caminhar para isso, é necessário, mas não vejo isso
acontecendo agora”, diz Adriana. A urbanista entende que até pode
haver um público em Goiânia, mas que seria restrito e que seria
necessário haver adaptações. “Meu sonho é não ter carro, mas toda
vez que faço as contas �ca mais barato manter o carro. Claro que a
pessoa pode conseguir se adaptar, mas é difícil.”

Adriana lembra que o carro ainda tem mais valor social do que o
transporte e que Goiânia ainda conta com um transporte público
de�citário, o que impede essa mudança comportamental. “A mudança
tem de vir da mobilidade, que a cidade possa garantir o uso de
outros modais e não impedir a garagem neste momento. Poderia ter
casos especí�cos, diminuir a quantidade de vagas, proibir que se
tenha 2 ou 3 vagas por unidade”, pontua. Ela entende que vislumbrar
um público para este tipo de construção seria ver algo muito
especí�co, como estudantes, solteiros ou casais jovens.

“É um conceito muito moderno para Goiânia hoje. As concessionárias
(do transporte coletivo metropolitano) estão perdendo passageiros,
estão fugindo, comprando motos. Enquanto não tiver um transporte
público com qualidade, as pessoas não vão andar”, a�rma a
urbanista. Ela complementa que há prédios sem garagens no Centro,
construídos antes da década de 2000 e que estão vazios, mesmo
localizados em uma região com farta oferta de transporte coletivo e
com conveniências, sem a necessidade primária de um automóvel
particular.

Emenda acatada dos vereadores

A proposta de permitir prédios sem garagens em Goiânia consta no
relatório �nal feito pelo Grupo de Trabalho (GT) e apresentado ao
Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) em agosto. O
documento passa por análise da Casa Civil da Prefeitura de Goiânia.
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Ao todo, o relatório propõe 127 alterações no projeto �nalizado em
2019, ainda na gestão Iris Rezende (MDB).

A ideia do GT, formado por representantes do Paço, de vereadores e
do mercado imobiliário, é que as garagens nesses locais seja optativa
às construtoras. O GT aproveitou sugestão do Instituto de
Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste (ITCO), consultoria
contratada pela Câmara em 2020 para auxiliar os vereadores na
análise da atualização do projeto.

A proposta �gurou duas vezes entre as emendas discutidas na
Comissão Mista da Casa, sendo uma delas com o então vereador
Andrey Azeredo (MDB) e outra com um grupo de vereadores. Em
ambos os casos, porém, a emenda proposta tratava a opção em não
ter vagas de garagens para todos os imóveis que estivessem nas
quadras lindeiras aos eixos estruturadores, enquanto que a redação
feita pelo GT só permitirá prédios nesse novo formato nos imóveis
lindeiros.

Durante as discussões na Câmara, no ano passado, a ideia proposta
sobre a desobrigação de construir garagens nos imóveis próximos aos
eixos tinha como argumento a diminuição dos custos da habitação, o
que poderia gerar apartamentos mais baratos. Além disso, redundaria
em um custo menor de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU),
devido a uma menor área edi�cada a ser cobrada pela Prefeitura.

Como eles estariam próximos aos eixos, a proximidade incentiva o
uso do transporte coletivo, aumentando a possibilidade de não
necessitar de um veículo particular.
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