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FELIZ

Vagas de estacionamento: ideias começam a sair do papel
Com o acentuado cresci-

mento do número de veículos 
nas ruas, cada vez mais as vagas 
de estacionamento se tornam 
escassas. No Centro de Feliz, o 
problema é antigo. Contudo, em 
busca de uma solução sem resul-
tar em cobranças para a popula-
ção, a administração municipal, 
em parceria com a Câmara de 
Vereadores, estuda medidas para 
solucionar o problema no muni-
cípio.

Em março deste ano, o Pri-
meira Hora relatou em repor-
tagem, um pouco mais sobre a 
caótica situação vivenciada dia-
riamente por moradores e em-

presários na busca por uma vaga 
em meio às principais vias da 
cidade. Seis meses se passaram. 
Agora, novidades estão sendo 
apresentadas. 

Estacionamento nos dois la-
dos de vias estreitas e de sentido 
único costumam prejudicar o flu-
xo do trânsito e causar acidentes. 
Após muitos questionamentos e 
cobranças, o Executivo sugeriu e 
a comissão do Plano Diretor de 
Feliz prontamente aprovaram a 
implantação de estacionamento 
somente do lado esquerdo da 
rua Pedro Noll, no trecho em 
que a via passa nas imediações 
da sede da Acisfe.

Conforme explica o secretá-
rio de Gestão Pública, Gabriel 
Assmann, a medida foi analisada 
e veio ao encontro de exigências 
da própria população. “Sempre 
tivemos muitas cobranças dos 
munícipes e dos vereadores para 
que a situação fosse resolvida, 
pois no local já houve vários aci-
dentes corriqueiros, como, por 
exemplo, espelhos retrovisores 
quebrados”, destaca.

Gabriel revela também que, 
além das infrações diárias, o que 
foi de suma importância e que 
pesou muito na hora de alterar 
e adotar o estacionamento so-
mente de um lado, foi um laudo 

apresentado pela Defesa Civil de 
Feliz. “Eles fizeram vários testes 
nas ruas felizenses e verificou-
-se que na Pedro Noll não tem 
como o caminhão dos bombei-
ros passar, em caso de incêndio. 
E temos que trabalhar em prol 
da prevenção. Então, não po-
demos continuar com falta de 
acessibilidade para veículos de 
emergência”, ressalta.

Além disso, de acordo com 
Gabriel, está sendo analisada a 
possibilidade de implantar esta-
cionamento oblíquo na Aveni-
da Maurício Cardoso e nas ruas 
Fernando Ferrari João Ruschel. 
“Isso vai ajudar a aumentar o 

número de vagas para estaciona-
mento”, projeta.

Entre as sugestões, inclusive 
de muitos munícipes, é o esta-
cionamento rotativo, que é um 
sistema que impõe algumas re-
gras para o estacionamento de 
veículos na via pública, alinha-
dos ao meio-fio da calçada. Ge-
ralmente, tais regras envolvem 
o pagamento de um pequeno 
valor para que o veículo possa 
ficar estacionado e um limite de 
tempo. “É uma alternativa, mas 
antes estamos trabalhando para 
esgotar todas as possibilidades 
para não cobrar da população”, 
explica Gabriel.

Rua Pedro Noll: estacionamento somente do lado esquerdo da rua Pedro Noll: agora é proibido 
estacionar veículos do lado direito da pista que fica em frente à Acisfe

Rua Fernando Ferrari: uma das ruas que sofre com a falta de vagas para estacionar. Ideia da 
Prefeitura é implantar estacionamento oblíquo ao longo da via
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Em busca de soluções, presidente da Câmara encaminha projeto ao Executivo
Ao encontro dessa demanda, 

o presidente da Câmara dos Ve-
readores de Feliz, Junior Freiber-
ger, encaminhou uma indicação 
ao Poder Executivo. Trata-se de 
um projeto de lei que concede 
incentivos para criação de esta-
cionamentos em terrenos não 
edificados. “É uma sugestão que 
traz incentivos no sentido de 
desoneração de IPTU das áreas 
destinadas como estacionamen-
to gratuito, serviços de hora 
máquina, fornecimento de brita 
e meio fio para a execução das 
obras necessárias para garantir a 
disponibilização da infraestrutu-
ra destes lotes para o uso como 
estacionamento”, explica. 

Segundo ele, o projeto prevê 
condicionantes ou contrapartida 
a ser seguida pelo proprietário do 
lote, tal como a necessidade de o 
uso do estacionamento perdurar 
no mínimo por três anos. Desta 
forma, isso daria condições para 
o município também justificar o 
investimento realizado no lote.

Como destaca o vereador, 
a ideia surgiu devido à grande 

quantidade de lotes sem edifi-
cação que o município possui, 
somado com a preocupação que 
se deve ter com o aumento de 
veículos na cidade. “De 2008 
para 2018 a população de Feliz 
cresceu 9%, passando de 12.126 
para 13.208 habitantes, segundo 
dados do IBGE. Mas o cresci-
mento da frota de veículos nes-
te mesmo período foi 56%, ou 
seja, em 2008 tínhamos 6.426 
veículos emplacados em Feliz e 
hoje já alcançamos o número de 
10.030 veículos”, aponta Junior.

“Fazendo um cálculo per 
capita pelo número de eleitores, 
chegamos a praticamente um ve-
ículo para cada um eleitor/habi-
tante. Isto mostra que existe uma 
necessidade urgente de fazer 
algo, pois há um pequeno preju-
ízo no comércio da cidade com 
este problema de estacionamen-
to, ao mesmo tempo que isto é 
sinal de uma economia aquecida, 
de um município pujante, que ca-
minha a passos largos rumo ao 
desenvolvimento”, opina.

Ainda como secretário da 

Fazenda, por volta de 2015, Ju-
nior levantou a possibilidade de 
o município trabalhar algum tipo 
de incentivo, seja fiscal ou outro 
modelo, buscando permitir que 
os proprietários de terrenos bal-
dios e imóveis sem construção 
pudessem, de alguma forma, 

realizar uma determinada infra-
estrutura nestes lotes e disponi-
bilizar estes espaços para esta-
cionamento gratuito de veículos.

De acordo com Junior, um 
belo exemplo de que isto é 
possível dar certo, é o modelo 
adotado pelo empresário Al-

berto Hunoff. “Ele acabou lim-
pando um terreno no Centro, 
deixando-o em condições para 
o estacionamento ordenado de 
veículos, e vem permitindo sem 
custos que os veículos usem o 
local”, reitera. “Com base no 
que foi realizado pelo Alberto 
e pegando como base a expe-
riência de outros municípios, a 
exemplo de Campo Grande, em 
Mato Grosso do Sul, e Toledo, 
no Paraná, que concederam in-
centivos aos seus munícipes para 
que fizessem obras deste tipo e 
viabilizassem estacionamentos, 
encaminhei a indicação ao Exe-
cutivo”, reitera.

Junior ressalta que esta é 
apenas uma sugestão, existindo 
outros modelos de iniciativas de 
municípios que também sofrem 
com a falta de estacionamen-
to. “É interessante lembrar que 
o Primeira Hora já fez matéria 
sobre o problema do estaciona-
mento da cidade há alguns me-
ses, fato que também contribuiu 
para instigar o pensamento a 
respeito do assunto”, enfatiza.
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