Req. Nº 17/2015

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás

A deputada que o presente subscreve na forma regimental e
após manifestação plenária, requer a Vossa Excelência, determinar o envio de
expediente ao Excelentíssimo Senhor MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR,
Governador do Estado de Goiás e ao Senhor JAYME EDUARDO RINCÓN,
Presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP, solicitando a
construção de novas estradas que dêem acesso à comunidade quilombola Kalunga,
bem como a melhoria da rodovia que hoje garante o acesso à região do município
de Cavalcante, a GO-118. Solicitamos também o envio de cópia ao MPE e à
Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal, para que tomem
conhecimento da situação.

JUSTIFICATIVA

O maior quilombo do Brasil, o território Kalunga, localiza-se no
norte goiano, na cidade de Cavalcante. Reconhecido como sítio histórico que abriga
o patrimônio cultural Kalunga, o território é parte essencial do patrimônio histórico e
cultural brasileiro. Além das riquezas culturais, a área ocupada de 272 mil hectares
possui cachoeiras e nascentes, englobando a maior área de Cerrado preservado do
mundo.
A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal
realizou no dia 20 de abril audiência pública na cidade goiana de Cavalcante.
Parlamentares, representantes do governo, do Ministério Público e da sociedade civil

apuraram denúncias de que meninas da comunidade quilombola Kalunga estariam
sendo submetidas em Cavalcante a trabalho doméstico, abuso, estupro e
exploração sexual. Nessa visita, foi constatada uma enorme dificuldade de acesso à
comunidade quilombola Kalunga, bem como de mobilidade dentro do território. As
principais vias de acesso são a rodovia GO-118 e os Rios Paranã e Almas e o
principal meio de transporte utilizado pelos moradores são os muares (burros e
mulas), o que dificulta o deslocamento das pessoas, o transporte de mantimentos e
outros produtos vindos da cidade.
A rodovia GO-118 tem 257,4 quilômetros de extensão e
consegue unir, por meio de um único eixo, Distrito Federal, Goiás e Tocantins. Passa
pelos municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Colinas do Sul, São João
d'Aliança, Teresina de Goiás, Monte Alegre de Goiás e Campos Belos. Está em
condições apenas razoáveis, com asfalto desgastado e vários remendos em toda a
rodovia. A rodovia foi asfaltada em 1986.
De acordo com o Decreto nº 7.588/2012, à Agência Goiana de
Transportes e Obras – AGETOP compete, dentre outras atribuições, executar a
política estadual de transportes e obras públicas, compreendendo a realização de
obras civis e de obras de infraestrutura, tais como rodovias, ferrovias, aquavias,
aeroportos e aeródromos; elaborar projetos, construir, reconstruir, reformar, ampliar,
pavimentar, conservar, manter e restaurar rodovias, pontes e obras correlatas, bem
como dirigir as atividades relacionadas com essas ações (art. 2º).

Sala das Sessões aos

de

de 2015.

Atenciosamente,

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás

