RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE FORMOSA/GO
ELABORAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE AÇÃO DO PEHIS
Aos 09 dias do mês de novembro do ano de 2011, o Governo de Goiás, por meio da
AGEHAB e em parceria com a Secretaria das Cidades e Prefeituras Municipais, deu início às 05
(cinco) Audiências Públicas Regionais, com o objetivo de promover a elaboração das estratégias
de ação do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social (PEHIS), fundamentada em debates
sobre a questão habitacional, visando a participação e a contribuição da sociedade civil em
conjunto com os agentes encarregados da implementação da política habitacional.
O Estado foi dividido em 05 (cinco) Regiões de Planejamento:
Região 1 - Entorno do DF (19) e Nordeste Goiano (20) num total de 39 municípios; Região 2 –
Norte (26) e Noroeste Goiano (13) – num total de 39 municípios; Região 3 – Sudoeste Goiano
num total de 26 municípios; Região 4 – Sul (26) e Sudeste Goiano (22) num total de 48
municípios; Região 5 – Metropolitana de Goiânia (20) / Oeste Goiano (43) e Centro Goiano (31) –
num total de 94 municípios, abrangendo os 246 municípios do Estado de Goiás.

As Audiências Públicas visam coletar sugestões e aprimorar, de forma democrática,
as propostas e estratégias de ação do PEHIS/GO pelos representantes de segmentos políticos,
sociais, profissionais, econômicos, acadêmicos, dentre outros, presentes nos municípios em cada
evento regional.
Assim, visando uma ampla participação, em caráter consultivo, foram convidados
para a 1ª Audiência Pública, em Formosa/GO, no dia 09 de novembro de 2011, os representantes
de 39 municípios da Região 01 – Nordeste Goiano e Entorno do DF: Abadiânia, Água Fria de
Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás,
Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo,
Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás e Vila Boa; Alto Paraíso
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de Goiás, Alvorada do Norte, Buritinópolis, Campos Belos, Cavalcante, Colinas do Sul,
Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Flores de Goiás, Guarani de Goiás, Iaciara, Mambaí, Monte
Alegre de Goiás, Nova Roma, Posse, São Domingos, São João D'Aliança, Simolândia, Sítio
D'Abadia e Teresina de Goiás, com a seguinte sequência de atividades: credenciamento, abertura,
exposições, discussões em grupo e plenária.

A solenidade de abertura da 1ª Audiência Pública do PEHIS teve início às 9 horas e 30
minutos no Auditório da Prefeitura Municipal. A composição oficial da Mesa foi assim
constituída: pelo Prefeito Municipal de Formosa Pedro Ivo de Campos Faria, pelo Vereador e
Presidente da Câmara de Formosa Jair Gomes de Paula, pelo Diretor de Desenvolvimento
Institucional e Cooperação Técnica da AGEHAB Luciano Alves Pereira, pela consultora do IBAM
Themys Aragão, pelo Cientista Político da AGEHAB Luiz Antônio Guerra Marques e pela
Subsecretária de Educação de Formosa Argentina Martins da Silva, tendo a seguinte
programação:
Período Matutino
08h às 08h30
08h30 às 10h00

10h00 às 11h50

11h50 às 12h00
12h00 às 14h00

Recepção e credenciamento - equipe da AGEHAB
Abertura oficial da Audiência Pública – Prefeito de Formosa Jair Gomes de
Paula
Apresentação, leitura e aprovação do Regimento da Audiência Pública
Regionalizada – Luiz Antônio Guerra Marques/AGEHAB
Apresentação do processo de elaboração do PEHIS – Luciano Alves Pereira Diretor de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica da AGEHAB
Apresentação da síntese e dos resultados do Diagnóstico Habitacional do
Plano Estadual de Habitação de Interesse Social (PEHIS) – Themis Amorim
Aragão – Consultora Técnica do IBAM.
Apresentação da metodologia a ser utilizada pelos técnicos da AGEHAB para a
elaboração das Estratégias de Ação do PEHIS – Maria Raquel Machado de
Aguiar Jardim de Amorim – Assessora Técnica da DICOOPTEC.
Intervalo para o almoço
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Período Vespertino
Entrega de material – Diagnóstico Habitacional do PEHIS – equipe da
AGEHAB e IBAM
Formação de grupos de trabalho para formalização de
14h30 às 16h30 sugestões/contribuições para a elaboração das Estratégias de Ação do PEHIS,
com assessoramento técnico da equipe da AGEHAB e IBAM.
14h00 as 14h30

16h30 às 16h45 Intervalo para o café
Plenária com o resultado das oficinas, votação para aprovação, validação e
sistematização das propostas. Coordenação da Mesa pelo Diretor Luciano
16h45 às 17h50
Alves Pereira e Maria Raquel M. A. J. Amorim da AGEHAB e Themis Amorim
Aragão do IBAM.
17h50 às 18h00 Encerramento.
Após o pronunciamento do Senhor Prefeito, em que saudou os participantes do
evento e fez agradecimentos ao Governo Federal e ao Governo do Estado de Goiás, por meio da
AGEHAB, pela construção e conclusão de unidades habitacionais no município, a palavra foi
repassada ao Diretor da AGEHAB Luciano Alves Pereira, ficando o mesmo responsável pela
coordenação da Mesa e abertura dos trabalhos.
Após breves palavras de saudação aos presentes e a justificativa para a realização
das audiências públicas visando a coleta de informações e sugestões para o direcionamento das
ações do Estado para minimizar o déficit habitacional, o Diretor designou o Senhor Luiz Antônio
Guerra Marques, integrante da Mesa, para efetuar a leitura do Regimento Interno da Audiência
Pública e providenciar a sua aprovação pelo plenário.

Imediatamente após a leitura e aprovação do Regimento, e não havendo nenhuma
manifestação por parte da Plenária, deu-se início à realização das exposições, com a
apresentação do Processo de elaboração do PEHIS pelo Diretor da AGEHAB Luciano Alves Pereira
e a Síntese e dos resultados do Diagnóstico Habitacional do Plano Estadual de Habitação de
Interesse Social (PEHIS) por Themis Amorim Aragão – Arquiteta e Urbanista, Consultora Técnica
do IBAM, incluindo em sua exposição o resumo do Diagnóstico Habitacional de cada região. Esses
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documentos de referência, contendo os temas relevantes para o Diagnóstico Habitacional do
PEHIS/GO e a elaboração de suas estratégias de ação encontram-se disponibilizados no site da
AGEHAB: www.agehab.go.gov.br.

Após as exposições, com a participação dos técnicos da Secretaria das Cidades,
arquiteto e urbanista Aluizio Antunes Barreira e Magda Curado Jácomo, foi apresentada aos
participantes por Maria Raquel Machado de Aguiar Jardim de Amorim – Arquiteta e Urbanista e
Assessora Técnica da DICOOPTEC/AGEHAB a metodologia a ser utilizada pelos técnicos da
AGEHAB para a elaboração das Estratégias de Ação do PEHIS e formação dos grupos de
debate/trabalho para o período vespertino, salientando que cada grupo de trabalho deverá ter
um coordenador e um relator eleitos pelos seus membros.
A assessora salientou ainda a competência do coordenador e do relator dos grupos
de trabalho para a coleta das propostas e demais contribuições apresentadas para a elaboração
das estratégias de ação para o PEHIS/GO e a sistematização e apresentação da redação final para
aprovação em cada grupo e posterior apresentação na Plenária, para conhecimento de todos os
participantes da Audiência Pública.

Após o intervalo do almoço foram formados 02 grupos de trabalho, um grupo com
representantes dos municípios do Entorno do DF e outro dos municípios do Nordeste Goiano,
totalizando representantes de 21 municípios dos 39 convidados, cerca de 60 pessoas, que
contaram com a assessoria técnica e apoio logístico da AGEHAB e do IBAM para dirimir dúvidas e
questionamentos, bem como acompanhar a realização das discussões e garantir o êxito dos
trabalhos.
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Sob a coordenação da Sra. Mirian Badin, Assessora Técnica da Prefeitura de Formosa
e relatoria da Sra. Graziela A. Sponchiado, Assistente Social de Cristalina foi dado início, às 15h e
10 min. aos trabalhos de grupo para elaboração das Estratégias de Ação que comporão o PEHIS.
Inicialmente o grupo de municípios presentes da Região 1- Entorno do DF: Cristalina, Formosa,
Novo Gama, Águas Lindas de Goiás e Padre Bernardo se reuniu para debater o Diagnóstico
Habitacional do Estado de Goiás e, após, apresentaram sugestões para o enfrentamento das
necessidades habitacionais da região (ata de reunião do Grupo 1 em anexo). Após os debates e
apresentação, as sugestões foram acatadas e o trabalho de grupo deu-se por encerrado às 16h e
30 min., com agradecimentos a todos os presentes, tendo sido lavrada a ata, aprovada e assinada
pela coordenadora, relatora e demais participantes do Grupo (lista de assinaturas em anexo).
Simultaneamente, sob a coordenação da Sra. Maria Verônica Veloso Silva membro
do GTL/PMHIS de Iaciara e relatoria da Sra. Ludimila Lélis Ataídes, Agente Administrativo de
Alvorada do Norte foi dado início, às 13h e 35 min. aos trabalhos de grupo para elaboração das
Estratégias de Ação que comporão o PEHIS. Inicialmente o grupo de municípios presentes da
Região 1- Nordeste Goiano (Vale do Paranã e Chapada dos Veadeiros): Iaciara, Monte Alegre de
Goiás, Campos Belos, Simolândia, Nova Roma, Sítio D’Abadia, Guarani de Goiás, Alvorada do
Norte, São João D’Aliança, Damianópolis e Flores de Goiás se reuniu para debater o Diagnóstico
Habitacional do Estado de Goiás e, após, apresentaram sugestões para o enfrentamento das
necessidades habitacionais da região (ata de reunião do Grupo 2 em anexo). Após os debates e
apresentação, as sugestões foram acatadas e o trabalho de grupo deu-se por encerrado às 15
horas, com agradecimentos a todos os presentes, tendo sido lavrada a ata, aprovada e assinada
pela coordenadora, relatora e demais participantes do Grupo (lista de assinaturas em anexo).
Na sequencia, o Coordenador da Mesa Diretor da DICOOPTEC/AGEHAB Luciano
Alves Pereira deu início à reunião em plenária convidando o representante da Caixa Econômica
Federal em Formosa, a Assessora Técnica da AGEHAB Arquiteta e Urbanista Maria Raquel M. A. J.
Amorim, o Cientista Político Luiz Antônio Guerra Marques da AGEHAB, a Arquiteta e Urbanista e
Consultora Técnica do IBAM Themys Aragão, as Relatoras dos Grupos 1 e 2 – Entorno do DF e
Nordeste Goiano Sras. Mirian Badin e Maria Verônica Veloso Silva, respectivamente, para
comporem a Mesa e dar início à leitura dos relatórios e atas das reuniões em grupo, com vistas à
manifestação e aprovação pelos participantes do evento.
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Imediatamente após a leitura das relatoras dos grupos de debates, o Diretor
solicitou aos participantes que se inscrevessem para fazer o uso da palavra, ressaltando que esta
manifestação poderia ser oralmente ou por escrito, respeitando, no primeiro caso, tempo
determinado (5min.). Frisou ainda que seriam somente discutidos assuntos que se relacionassem
com a matéria e com a etapa do desenvolvimento dos trabalhos.
Como não houve manifestação dos participantes, a Coordenação da Mesa solicitou
aos presentes que levantassem a mão para a aprovação dos relatórios e atas das reuniões dos 02
grupos de trabalho pela Plenária, agradeceu a presença e o compromisso dos participantes
dando por encerrada a 1ª Audiência Pública do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social –
PEHIS/GO.

Finalmente, informou aos participantes do evento que é de competência do Relator
Geral (AGEHAB) elaborar relatório e a ata da reunião, que serão disponibilizados, juntamente
com todo o acervo técnico e áudio visual da Audiência Pública, em até 15 (quinze) dias, no site
www.agehab.go.gov.br, incluindo as listas de presença.
O presente Relatório foi lavrado por mim, Maria Raquel Machado de Aguiar Jardim
de Amorim e aprovado na 1ª Audiência Pública Regionalizada, realizada nesta data, no município
de Formosa/GO e assinado pelos componentes da Mesa Diretiva.

Formosa, 09 de novembro de 2011.
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