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Aos 13 dias do mês de dezembro do ano de 2011, o Governo de Goiás, por meio da 
AGEHAB e em parceria com a Secretaria das Cidades e Prefeitura Municipal de Catalão, realizou a 
5ª Audiência Pública Regional, envolvendo os municípios das Regiões Metropolitana, Centro, 
Oeste e Noroeste Goiano, 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 5ª Audiência Pública, em Goiânia/GO, no dia 13 de dezembro de 2011, os representantes 
de 107 municípios da Região 05 – Metropolitana, Centro, Oeste e Noroeste Goiano: Abadia de 
Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, 
Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, GOIÂNIA, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, 
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Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade; 
Adelândia, Americano do Brasil, Amorinópolis, Anicuns, Aragarças, Arenópolis, Aurilândia, 
Avelinópolis, Baliza, Bom Jardim de Goiás, Britânia, Buriti de Goiás, Cachoeira de Goiás, 
Caiapônia, Campestre de Goiás, Córrego do Ouro, Diorama, Doverlândia, Fazenda Nova, 
Firminópolis, Iporá, Israelândia, Itapirapuã,  Ivolândia, Jandaia, Jaupaci, Jussara, Moiporá, Montes 
Claros de Goiás, Mossâmedes, Nazário, Novo Brasil, Palestina de Goiás, Palmeiras de Goiás, 
Palminópolis, Paraúna, Piranhas, Sanclerlândia, Santa Bárbara de Goiás, Santa Fé de Goiás, São 
João da Paraúna, São Luiz de Montes Belos e Turvânia; Anápolis, Barro Alto, Campo Limpo de 
Goiás, Carmo do Rio Verde, Ceres, Damolândia, Goianésia, Guarinos, Hidrolina, Ipiranga de Goiás, 
Itapaci, Jaraguá, Jesúpolis, Morro Agudo de Goiás, Nova América, Nova Glória, Ouro Verde de 
Goiás, Petrolina de Goiás, Pilar de Goiás, Rialma, Rianápolis, Rubiataba, Santa Isabel, Santa Rita 
do Novo Destino, Santa Rosa de Goiás, São Francisco de Goiás, São Luiz do Norte, São Patrício, 
Taquaral de Goiás, Uruana, Vila Propício; Araçu, Araguapaz, Aruanã, Faina, Goiás, Guaraíta, 
Heitoraí, Itaberaí, Itaguari, Itaguaru, Itapuranga, Itauçu, Matrinchã, com a seguinte sequência de 
atividades: credenciamento, abertura, exposições, discussões em grupo e plenária. 

 

         
 
 

 

                 A solenidade de abertura da 5ª Audiência Pública do PEHIS teve início às 9 horas e 30 
minutos no Auditório da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. A composição oficial da 
Mesa foi assim constituída: pelo Secretário das Cidades Igor Montenegro, pelo Presidente da 
AGEHAB Marcos Abrão Roriz, Presidente da Comissão de Habitação, Reforma Agrária e Urbana 
da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás Deputada Isaura Lemos, pelo Deputado Estadual 
Ademir Menezes membro da Comissão de Habitação, Reforma Agrária e Urbana da Assembléia 
Legislativa do Estado de Goiás, pela Prefeita de Guaraíta de Goiás Célia de Morais Marques, 
pelo Prefeito de Cavalcante Josias Magalhães Costa Sobrinho, pelo Prefeito de Rubiataba José 
Luiz Fernandes e pelo Vice-Presidente da SANEAGO e membro do Conselho Gestor do Fundo 
Estadual de Habitação de Interesse Social (CGFEHIS) Rubens Marques Vieira dos Santos, tendo 
a seguinte programação: 
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Período Matutino     
                              

08h às 08h30 Recepção e credenciamento - equipe da AGEHAB 

08h30 às 10h00 

Abertura oficial da Audiência Pública – Presidente da AGEHAB Marcos 
Abrão Roriz. 
Apresentação, leitura e aprovação do Regimento da Audiência Pública 
Regionalizada – Maria Raquel M. A. J. Amorim/AGEHAB 

10h00 às 11h50 

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) – Arquiteta e 
Urbanista Claudia Brandão da Serpa – Consultora Técnica do IBAM. 

11h50 às 12h00 

 
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. 

12h00 às 14h00 Intervalo para o almoço 

  

Período Vespertino                       

14h00 as 14h30 
Entrega de material – Diagnóstico Habitacional do PEHIS – equipe da 
AGEHAB e IBAM 

14h30 às 16h30 
Formação de grupos de trabalho para formalização de 
sugestões/contribuições para a elaboração das Estratégias de Ação do PEHIS, 
com assessoramento técnico da equipe da AGEHAB e IBAM. 

16h30 às 16h45 Intervalo para o café 

16h45 às 17h50 

Plenária com o resultado das oficinas, votação para aprovação, validação e 
sistematização das propostas. Composição da Mesa pelo Diretor Luciano 
Alves Pereira e Maria Raquel M. A. J. Amorim da AGEHAB e Claudia Brandão 
da Serpa do IBAM. 

17h50 às 18h00 Encerramento. 
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A abertura oficial da 5ª Audiência Pública do PEHIS, em Goiânia, teve início às 

9horas e 30 min., com o pronunciamento do Presidente da AGEHAB Marcos Abrão Roriz que 
ressaltou a importância da Audiência Pública para a construção participativa do PEHIS; a 
elaboração de um Plano de Ação (2012 a 2015) em parceria público-privada visando alternativas 
para solucionar o déficit habitacional do Estado, destacando a prioridade para construção de 
cerca de 160 mil unidades habitacionais para a população de 0 a 3 salários mínimos, que 
representa 91,7% desse déficit. Em relação a parcerias informou que o projeto desenvolvido pela 
AGEHAB e o Movimento Camponês Popular (MCP) concorreu e foi classificado ao Prêmio CAIXA – 
Melhores Práticas em Brasília, entre os 20 melhores do País. Informou ainda que está para ser 
aprovada na Assembléia Legislativa a alteração da lei estadual que prevê o reajuste dos valores 
do Cheque-Moradia e ainda a construção de no mínimo 50 unidades habitacionais em cada 
município pelo Governo Estadual. Ressaltou ainda que o prazo para a entrega do PEHIS e dos 
PMHIS foi ampliado por Resolução do Conselho Nacional de Habitação de Interesse Social, para 
dezembro e junho de 2012, respectivamente, mas informando que todas as etapas do PEHIS/GO 
já foram cumpridas dentro do prazo inicial, ou seja, dezembro de 2011, com a realização das 
Audiências Regionais. 

 
Em seguida a palavra foi dada ao Deputado Estadual Ademir Menezes, membro da 

Comissão de Habitação, Reforma Agrária e Urbana da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, 
que informou aos presentes que está em trâmite na Casa, para aprovação, do Projeto de Lei de 
Regularização Fundiária, de autoria do Governo Estadual, com vistas à legalização dos 
empreendimentos habitacionais, mais a construção de novas moradias em todo o Estado de 
Goiás. 

Na seqüência a Deputada Presidente da Comissão de Habitação, Reforma Agrária e 
Urbana da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, Deputada Isaura Lemos, no ato 
representando o Presidente da Casa, saudou os participantes, parabenizando o Governo pela 
iniciativa de ouvir que participa da luta pela habitação de interesse social no Estado. Salientou a 
necessidade de políticas que privilegiem a moradia com justiça social, para a inversão do fluxo 
populacional aos grandes centros urbanos causados pelo êxodo rural. Também ressaltou a 
elaboração de planos mais eficazes, com vistas a minimizar o déficit habitacional causado por  
grandes empreendimentos econômicos (mineração, usinas, montadoras, turismo sazonal) que 
pela oferta de trabalho/serviços demandam além da construção de moradias, infraestrutura e 
saneamento básico. Quanto ao Plano de Ação do Governo do Estado para o triênio 2012-2014, a 
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Deputada sugeriu um maior envolvimento e parceria com as Entidades que estão aptas a receber 
recursos dos programas de moradia dos Governos Federal, Estadual e Municipal. 

Após discursou o Secretário das Cidades Igor Montenegro cumprimentando os 
presentes e parabenizando a AGEHAB e sua equipe pelo trabalho competente e inovador que 
tem revolucionado a Habitação em Goiás. Salientou o trabalho desenvolvido pela SANEAGO com 
a universalização da água tratada e esgotamento sanitário. Conclamou a responsabilidade do 
Poder Público para trabalhar exaustivamente em um projeto em que as 300.000 pessoas 
levantadas no Diagnóstico Habitacional do Estado possam ter acesso à moradia mais justiça 
social. Enfatizou ainda a proposta do Governo do Estado para a Habitação: Cidades Sustentáveis, 
programa que prevê 04 eixos de atuação: competitividade, meio ambiente saudável, justiça social 
e apoio à cultura regional. Reforçou ainda a parceria do Governo Estadual na área de habitação, 
saneamento e mobilidade urbana. Incitou ainda os participantes a se engajarem para uma maior 
participação visando a elaboração do PEHIS, para que haja uma mudança radical nas ações de 
habitação para Goiás, solidificando ainda mais as parcerias dos poderes públicos, por meio de 
seus agentes financeiros e os municípios goianos.  

 

         
 
A mesa oficial foi desfeita e conforme programação previamente definida, a 

Assessora Técnica da AGEHAB Maria Raquel, integrante da Mesa, efetuou a leitura do Regimento 
Interno da Audiência Pública e providenciou a sua aprovação pelo plenário.  

 

   
 
Em seguida o Cerimonial convidou o Diretor Luciano Alves da DICOOPTEC, a 

Assessora Técnica da AGEHAB Maria Raquel Amorim, a Consultora Técnica do IBAM Cláudia 
Brandão da Serpa e o Presidente da Associação Habitacional em Defesa da Moradia e Meio 
Ambiente (AHDM) e membro do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Habitação de Interesse 
Social (CGFEHIS) Jordaci Vieira de Matos para comporem a Mesa Técnica. A palavra foi repassada 
ao Diretor da AGEHAB Luciano Alves Pereira, ficando o mesmo responsável pela coordenação da 
Mesa Técnica e abertura dos trabalhos. 
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Luciano Alves Pereira saudou e agradeceu aos participantes do evento nas pessoas 
da Mesa Diretiva. Em seguida salientou os objetivos das audiências públicas realizadas pelo 
Governo, por meio da AGEHAB, visando além da diminuição do déficit habitacional, uma 
participação mais efetiva e democrática da população goiana na definição dos rumos da política 
habitacional para o Estado de Goiás. Parabenizou a equipe da AGEHAB pelo trabalho realizado, a 
importância da escolha de uma Instituição de prestígio como o IBAM para o assessoramento 
técnico necessário ao PEHIS e ao Ciclo de Capacitação dos Municípios para a elaboração de seus 
PMHIS. Ressaltou a necessidade de um maior compromisso e envolvimento das Entidades na 
construção do Plano. 

 
Em seguida, a palavra foi dada ao Conselheiro do CGFEHIS Jordaci Matos que 

ressaltou a necessidade imperiosa não somente de elaborar o PEHIS, mas também viabilizar 
instrumentos e recursos necessários à sua execução. Fez um apelo aos Deputados Estaduais que 
aprovem ainda este ano a Lei Estadual que aumenta os valores do Cheque-Moradia, para que seja 
o maior e eficaz instrumento da política habitacional no Estado de Goiás. Informou que o 
CGFEHIS não se reuniu no ano de 2011, não aprovou seu Regimento Interno, sendo que o 
Conselho tem caráter deliberativo e não houve movimentação para que essas reuniões se 
efetivassem. Parabenizou a AGEHAB pela entrega de 1.570 unidades habitacionais a famílias de 
baixa renda, no Setor Real Conquista, população remanescente do Parque Oeste Industrial. 

 
O Diretor Luciano Alves Pereira da AGEHAB retomou a palavra e ressaltou a 

necessidade de compromisso, tanto do Estado quanto das Entidades, na construção do processo 
de elaboração das propostas e estratégias do PEHIS.  Destacou algumas medidas como o 
aumento do valor do Cheque Moradia, a implementação do Programa de Regularização Fundiária 
– Casa Legal, o chamamento público para levantamento de áreas públicas aptas de cada 
município e do Estado para a construção de moradias, celebração de convênios com 193 
municípios para assessoria técnica e acompanhamento na elaboração de seus PMHIS.  

 
Com a leitura e aprovação do Regimento Interno da Audiência Pública de Goiânia e 

após as manifestações da Mesa Diretiva, e não havendo nenhuma manifestação por parte da 
Plenária, imediatamente, 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 Cláudia Brandão da Serpa – Arquiteta e Urbanista, Consultora Técnica do IBAM, 
incluindo em sua exposição o resumo do Diagnóstico Habitacional de cada região. Esses 
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. 

 
 

 

http://www.agehab.go.gov.br/
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Após as exposições, 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 03 grupos de trabalho, com 

representantes dos municípios da Região 5, totalizando representantes de 76 municípios dos 107 
convidados, cerca de 200 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. 

 

   
 
Sob a coordenação da Sra. Mônica Adriana de Almeida Paula, Técnica Social e 

membro do GTL de Pontalina e relatoria do Sr. Alexandre Tadeu Cardoso de Oliveira, coordenador 
do GTL de Pontalina, foi dado início, às 14h e 20 min. aos trabalhos do Grupo 1 para elaboração 
das Estratégias de Ação que comporão o PEHIS. Inicialmente o grupo de municípios presentes da 
Região 5 – Metropolitana, Oeste, Centro, Sudeste e Noroeste: Pontalina, Buriti Alegre, Guaraíta, 
Arenópolis e Goiânia se reuniram para debater o Diagnóstico Habitacional do Estado de Goiás e, 
após, apresentaram sugestões para o enfrentamento das necessidades habitacionais da região 
(ata de reunião em anexo). Após os debates e apresentação, as sugestões foram acatadas e o 
trabalho de grupo deu-se por encerrado às 16h e 10 min., com agradecimentos a todos os 
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presentes, tendo sido lavradas as atas, aprovadas e assinadas pela coordenadora, relator e 
demais participantes do Grupo 1 (lista de assinaturas em anexo). 

 
O Grupo 2 sob a coordenação da Sra. Mara Lívia de Lima Ferreira, coordenadora do 

CRAS de Inhumas e relatoria da Sra. Marilene Teixeira Januária, membro de GLT/PMHIS de Posse 
deu início, às 15 horas, aos trabalhos para elaboração das Estratégias de Ação que comporão o 
PEHIS. O grupo de municípios presentes da Região 5 – Metropolitana, Rio Vermelho, Nordeste 
Goiano e Oeste: Santa Fé de Goiás, Itauçu, Mossâmedes, Goiânia, Inhumas, Cavalcante, Uruaçu e 
Posse 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 16 horas, com agradecimentos a todos os presentes, 
tendo sido lavrada a ata, aprovada e assinada pela coordenadora, relatora e demais participantes 
do Grupo 2 (lista de assinaturas em anexo). 

 
Simultaneamente, e sob a coordenação da Sra. Tânia Mara Chaves Junqueira, 

Conselheira do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (CGFEHIS) e 
relatoria da Sra. Anielly Correia da Silva, Assistente Administrativa e membro do GTL de Petrolina 
foi dado início, às 14 horas, aos trabalhos do Grupo 3 para elaboração das Estratégias de Ação 
que comporão o PEHIS. O grupo de municípios presentes da Região 5 – Metropolitana, Centro, 
Oeste e Noroeste Goiano: Petrolina, Diorama, Rubiataba e Goiânia se reuniram 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 3 em anexo). 
Após os debates e apresentação, as sugestões foram acatadas e o trabalho de grupo deu-se por 
encerrado às 15 horas 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 3 (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 a Assessora Técnica da AGEHAB 
Arquiteta e Urbanista Maria Raquel M. A. J. Amorim, a Arquiteta e Urbanista e Consultora Técnica 
do IBAM Cláudia Brandão da Serpa, os Relatores dos Grupos 1, 2 e 3 para comporem a Mesa e 
iniciar a leitura dos relatórios e atas da reunião em grupo, com vistas à manifestação e aprovação 
pelos participantes do evento. 
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Imediatamente após a leitura da ata do grupo 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 fossem somente discutidos assuntos que se relacionassem com a matéria e com 
a etapa do desenvolvimento dos trabalhos. 

 
A Relatora procedeu a leitura da Ata e Relatório do Grupo 1 (ata, relatório e lista de 

presença em anexo), em que os participantes dos municípios presentes (relação acima 
identificada) destacaram algumas das propostas principais para a elaboração das estratégias de 
ação do PEHIS: produção de novas moradias, privilegiar o “jeito goiano de morar”, sistematização 
e implantação de Sistema Unificado de dados e informações para a Habitação.  

 
Após a leitura da ata e relatório do Grupo 1, o Diretor da AGEHAB 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.). 
O Senhor Antônio Roberto, de Itauçu, pediu a palavra e solicitou inclusão nas propostas do PEHIS 
a criação de um banco de lotes para construção de moradias destinadas à população de baixa 
renda. Em seguida, Dª Sônia, do Conselho de Idosos do Estado de Goiás, afirmou que o tempo 
reservado para a Audiência Pública era muito curto para formulação de propostas. Após essas 
manifestações o relatório e a ata do Grupo 1 foram aprovados conforme leitura realizada. 

 
Na sequencia, a Relatora do Grupo 2 iniciou a leitura da Ata e Relatório em que os 

participantes elencaram algumas das propostas principais para a elaboração das estratégias de 
ação do PEHIS (documentos e lista de presença em anexo) : elaboração de projeto e 
levantamento necessários à implantação de melhorias das inadequações habitacionais pelos 
Poderes Públicos Estadual e Municipal; implantação de um banco de dados e informações para o 
planejamento habitacional e que este seja permanentemente monitorado e atualizado pelo 
órgão responsável; assistência técnica para realização de concursos públicos visando a 
qualificação do quadro de profissionais para a área técnica nos municípios; implementação de 
banco de terras pelos municípios, implantação do Plano Diretor e PMHIS, definição de critérios e 
prioridade para atendimento a grupos diferenciados.  

 
Após a leitura da ata e relatório do Grupo 2, o Diretor da AGEHAB 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.). 
O Senhor Luiz Carlos, Diretor do CONAM e Conselheiro do CGFEHIS, iniciou sua fala dizendo que 
se faz necessária uma mudança de postura na cultura popular de participação. Salientou que os 
movimentos sociais precisam ser co-gestores juntamente com a administração publica por meio 
do controle social. Juntamente com Dª Sônia, do Conselho de Idosos, lamentou a realização da 
Audiência Pública em horário comercial, ressaltando a impossibilidade da participação da 
população trabalhadora, tendo em vista não ter como se ausentar do trabalho para participar de 
um evento dessa natureza, sugerindo uma compatibilidade de horário para que essa participação 
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realmente se efetive. Sugeriu ainda que o poder público fomente a organização social nos 
municípios. O Senhor Wanderley, de movimento popular em Goiânia, sugeriu a criação de um 
fundo estadual de moradia. A arquiteta e urbanista Germana Coriolano, da AGEHAB, sugeriu que 
as propostas levantadas nos PMHIS dos municípios goianos sejam incorporadas ao PEHIS. 
Observou ainda a ausência de representantes dos movimentos populares nos grupos de trabalho, 
ressaltando, no entanto, o trabalho incansável de mobilização da equipe responsável da AGEHAB 
junto às entidades sociais, academia, construção civil, dentre outros. A Sra. Tânia Mara, relatora 
do Grupo, disse que a questão cultural é histórica: não há representatividade efetiva, não há 
legitimação, nem controle social por parte das entidades sociais. Após essas manifestações o 
relatório e a ata do Grupo 2 foram aprovados conforme leitura realizada. 

 
Conforme sequência da programação do evento, o Relator do Grupo 3 iniciou a 

leitura da Ata e Relatório em que os participantes destacaram algumas das propostas para a 
elaboração das estratégias de ação do PEHIS (documentos e lista de presença em anexo): 
demarcação de ZEIS pelo poder público municipal, mais recursos para a realização de melhorias 
habitacionais na zona rural, capacitação técnica para a administração municipal no que tange a 
implantação dos seus PMHIS, implantação de banco de dados municipais para a habitação, 
implementação de infraestrutura e equipamentos de lazer nos assentamentos precários.  

 

   
 
 
Após a leitura da ata e relatório do Grupo 3, o Diretor da AGEHAB 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.). 
Não houve manifestações dos participantes na leitura do relatório e ata deste Grupo, sendo que o 
arquiteto e urbanista Diogo Paixão, representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) 
e a PUC/GO, perguntou se haveriam considerações finais, no que foi respondido que sim, então 
ele preferiu se manifestar após as mesmas. Assim, o relatório e a ata do Grupo 3 foram aprovados 
conforme leitura realizada. 

 
Em seguida, o Diretor Luciano Alves abriu espaço para as considerações finais, antes 

do encerramento da Audiência Pública. Salientou a abertura, visão e o trabalho da nova gestão 
da AGEHAB no encaminhamento das questões que envolvem a área habitacional, e 
principalmente, a decisão de se estender os debates a todas as regiões do Estado para a 
elaboração do PEHIS, iniciando assim a democratização das informações e inclusão da população 
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envolvida no processo. Ressaltou ainda o esforço realizado pelo Governo do Estado nas 
negociações com o Ministério das Cidades, Conselho Nacional do FNHIS e a CAIXA para a 
alteração do cronograma e prazo de entrega do PEHIS e dos PMHIS, para atender justamente à 
reivindicação de participação mais efetiva dessa população, que anseia pela casa própria. 
Destacou o papel dos responsáveis pela política habitacional estadual, citando que a Secretaria 
das Cidades é a responsável pela elaboração e a AGEHAB a executora dessa política. Ressaltou 
ainda o papel das Entidades para que se capacitem visando a operacionalização dos projetos para 
construção de unidades habitacionais, pois o Governo Federal destina grande parte dos recursos 
dos programas e projetos de suas Secretarias para convênios com entidades sociais. Para que isso 
se viabilize, informou que a AGEHAB oferecerá assessoramento técnico e ciclos de capacitação às 
Entidades visando a operacionalização desses convênios junto ao Ministério das Cidades e CAIXA. 

 
Na sequencia, a palavra foi repassada ao Arquiteto e Urbanista Diogo Paixão que 

discorreu um pouco sobre as políticas habitacionais implementadas por Programas de Governo: 
Mutirão da Moradia (década 80 e 90) e o Cheque-Moradia (ano 2000 até a presente data) como 
sendo as únicas intervenções específicas para a área habitacional no Estado de Goiás.  

 
Sugeriu ainda algumas propostas para a elaboração das estratégias do PEHIS, tais 

como:  
a) Planejamento para a produção de unidades habitacionais; 
b) Utilização de edifícios públicos para acesso a famílias de baixa renda, por 

meio de aluguel social; 
c) Efetivação da estratégia para participação do Conselho Gestor do FEHIS; 
d) Democratização da terra e aplicação dos instrumentos do Estatuto da 

Cidade; 
e) Revisões periódicas no PEHIS e participação efetiva do Conselho Gestor do 

FEHIS, promovendo a substituição sistemática dos conselheiros que não 
participarem; 

f) Explicitar mais claramente os objetivos do programa habitacional do Estado, 
promovendo o levantamento da demanda real por unidades habitacionais, 
com acompanhamento pelo CGFEHIS do processo de cadastramento dos 
beneficiários finais do Programa Morada Nova; 

g) Promoção de parcerias com as Universidades e Conselhos Regionais 
Profissionais (CAU, CREA, SINDUSCON) para viabilização de alternativas para 
a promoção habitacional. 

 
Após as considerações acima elencadas, a arquiteta e urbanista Germana Coriolano 

da AGEHAB e a Conselheira do CGFEHIS Tânia Mara lembraram que existem divergências e 
choque de competências entre as esferas estadual e municipal na condução deste processo e que 
isso deve ser observado, debatido e pacificado quando da elaboração final das políticas 
habitacionais explicitadas para o PEHIS. 
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A Consultora do IBAM arquiteta e Urbanista Cláudia Brandão solicitou um aparte 
para explicar que maioria das decisões sobre as políticas de desenvolvimento urbano, incluindo 
as de habitação, é de competência dos municípios e que o Estado é responsável pelo que 
“extrapola” as competências municipais. 

 
O Senhor Luiz Carlos das Dores, conselheiro do CGFEHIS, dizendo que é necessário 

“melhorar” a conscientização para o processo de participação efetiva nas decisões que afetam o 
cotidiano e as necessidades de moradia da população de baixa renda. Lamentou a ausência da 
grande maioria dos municípios da Região Metropolitana nesse processo consultivo, 
parabenizando o Governo do Estado, por meio da AGEHAB, pela decisão de regionalizar as 
Audiências Públicas do PEHIS, o que proporcionou oportunidade de conhecer melhor o 
diagnóstico habitacional estadual existente e ainda contribuir de maneira mais efetiva com 
propostas mais condizentes com a realidade do Estado. 

 
Após essas manifestações, o Diretor da AGEHAB Luciano Alves discorreu sobre um 

dos principais gargalos para a tomada de decisões pelo Governo do Estado para a área 
habitacional: a sistematização dos dados e informações para o planejamento. A proposta é 
constituir um Sistema de Dados Habitacionais que reúna todas as informações necessárias para o 
planejamento e a operacionalização da política habitacional estadual, em consonância com as  
municipais: mapeamento do estado por meio de geoprocessamento, identificação do processo 
migratório, levantamento de áreas e edifícios públicos estaduais e municipais disponíveis para a 
produção de unidades habitacionais para formação de um banco de terras, cadastramento das 
demandas reais por moradias, municipalização e integração dos cadastros municipais, definição 
de pontuação unificada para a questão de vulnerabilidade social, campanhas de conscientização 
da população a utilização correta das unidades habitacionais que são bens públicos, dentre 
outras. Salientou que a participação nas audiências públicas e as contribuições de todos os 
segmentos sociais e do Conselho Gestor do FEHIS são importantíssimas e imprescindíveis para a 
construção de caminhos e alternativas para a política habitacional do Estado. 

 
A Coordenação da Mesa solicitou aos presentes que levantassem a mão para a 

aprovação dos relatórios e atas dos Grupos pela Plenária, agradeceu a presença e o compromisso 
dos participantes dando por encerrada a 5ª Audiência Pública do Plano Estadual de Habitação de 
Interesse Social – PEHIS/GO, em Goiânia.  
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Finalmente, informou aos participantes do evento que é de competência do Relator 
Geral (AGEHAB) elaborar relatórios e as atas das reuniões, que serão disponibilizados, 
juntamente com todo o acervo técnico e áudio visual das Audiências Públicas, 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 5ª Audiência Pública Regionalizada, realizada nesta data, no município 
de Goiânia/GO e assinado pelos componentes da Mesa Diretiva. 

 
 

Goiânia, 13 de dezembro de 2011. 
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