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Projeto que inibe venda de batalhão está
parado

Quando o governo estadual iniciou as tratativas para colocar em prática a Lei 17.909 de 2012, que
autoriza a desafetação para venda de 42 áreas públicas, a reação de vereadores na Câmara de
Goiânia foi imediata. A polêmica se deu pela inclusão da área do Batalhão Anhanguera, no Setor
Marista, localizado em frente ao Parque Areião. Na época, as informações era de que já havia
negociação certa para a venda do local para a construção de um complexo residencial e comercial.

O vereador Elias Vaz (PSB) encaminhou projeto de lei em 2013 que inclui o Batalhão Anhanguera
como Área de Programa Especial de Interesse Urbanístico, se juntando ao Autódromo Internacional
de Goiânia, Parque Agropecuário, Hipódromo da Lagoinha, antiga sede do Dergo e antigo Frigorífico
Matingo. Com isso, de acordo com o Plano Diretor de 2007, qualquer mudança na destinação dessas
áreas teria de ter anuência do município, via vereadores.

A intenção de Elias Vaz, segundo diz, é de que se tenha uma maior discussão sobre o que pode ser
feito na área. Isso porque se trata de um local de interesse histórico, por ser o primeiro batalhão da
Polícia Militar (PM) em Goiânia; urbanístico, pela localidade; ambiental, pela proximidade ao Parque
Areião; e ainda estratégico para a PM, por se encontrar em área próxima a setores adensados,
atendendo cerca de 200 mil pessoas, e que também é sede de grupamentos especiais, como Graer e
Batalhão de Choque.

A proposta chegou a ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e em primeira
votação no plenário, sendo encaminhado à Comissão Mista ainda em 2015, onde se encontra até
hoje. No mesmo ano, houve até mesmo audiência pública sobre o tema, em que a PM, o Conselho
de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO) e a Secretaria Municipal de Planejamento e
Habitação (Seplanh) se posicionaram a favor do projeto de lei e, logo, contra a venda da área do
Batalhão Anhanguera.

Como a proposta não foi levada a plenário novamente e, por isso, ainda não aprovada, a lei estadual
está em vigência, de modo que o Batalhão Anhanguera poderia ser colocado a venda atualmente
sem qualquer problema legal. No entanto, o empecilho existe por gerar uma insegurança jurídica
aos possíveis interessados, pois o projeto de lei poderia ser aprovado e sancionado no decorrer do
leilão, de modo que o comprador não saberia como poderia utilizar a área, como, por exemplo, se
seria permitida a verticalização.

“Hoje o Estado até poderia colocar a área a venda, mas o fato é que não colocou porque existe esse
empecilho e a própria sociedade é contra a venda da área”, diz Elias Vaz. O projeto na Comissão
Mista chegou a receber voto favorável em relatório do então vereador Fábio Caixeta, que nunca foi
apreciado pelos demais membros.

No mercado imobiliário, o Batalhão Anhanguera é avaliado atualmente em cerca de R$ 200 milhões,
um investimento considerado muito alto ante a tantas indefinições. Auxiliares do governo estadual,
no entanto, confirmam que não há mais a intenção, atualmente, em vender a área do Setor Marista.
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