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RELATÓRIO – AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Tema: Políticas Habitacionais 

 

 

Aos 25 de abril de 2019, às 14:00hrs, foi realizada no auditório Costa Lima 

na Assembleia Legislativa de Goiás Audiência Pública intitulada “Políticas 

Habitacionais – debater os problemas de contratos e convênios entre os 

movimentos de moradia e o Estado”, de iniciativa da deputada estadual 

Delegada Adriana Accorsi. 

Compuseram a mesa, o deputado Henrique Cesar, o vereador de Goiânia 

Anselmo Pereira; o presidente da AGEHAB (AGÊNCIA GOIANA DE 

HABITAÇÃO) Eurípedes José do Carmo, o presidente da (SHC) SOCIEDADE 

HABITACIONAL COMUNITÁRIA José Maurício Beraldo, a presidente do 

MOVIMENTO METROPOLITANO PELA REFORMA URBANA Simone 

Inocêncio Teixeira, e a gerente de PROJETOS E ANÁLISES TÉCNICAS DA 

AGEHAB Fabiana Perini, a presidente do MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA 

Nilza Golfinho e a superintendente de HABITAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, Esteliana Modesto Fonseca. A Audiência contou com a presença de 

representantes de associações, cooperativas e da população goiana. 

O Deputado abriu a audiência salientando sobre a importância da 

habitação para garantir dignidade às famílias e declarou apoio ao movimento 

pela moradia. “Pude viver este sonho, pois meus pais não tinham casa própria. 

Quando conseguimos, pude ver a transformação em nossas vidas. Peço ao 

governador que olhe pelas entidades que estão trabalhando em prol da moradia”, 

disse.  

O presidente da AGEHAB Eurípedes do Carmo, afirmou que a Agência 

quer ser uma parceira dos que participam do movimento pela moradia. Ele 

anunciou que, na próxima semana, o órgão realizará uma audiência com a 

participação de técnicos que estarão à disposição para discutir o tema e 
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esclarecer dúvidas sobre documentação e procedimentos para regularizar 

moradias. “O governador já garantiu recursos para que a AGEHAB possa investir 

em projetos para o setor. O momento no País não é bom. Mas a construção civil 

gera empregos muito rapidamente e em grande quantidade”, salientou 

Eurípedes. 

O presidente da Sociedade Habitacional Comunitária José Maurício 

Beraldo cobrou da AGEHAB providências para a conclusão, com urgência, de 

projeto de moradia no setor João Paulo II em Goiânia, salientou a importância 

da luta da moradia e a necessidade de encontrar saída para tais questões como 

escrituras que foram lavradas pela SHC, os convênios que já estão assinados e 

não foram cumpridos e as escrituras do vale do Sonho nesta Capital que foram 

embargadas. 

O vereador Anselmo Pereira também falou da importância de suprir o 

déficit habitacional e oferecer moradia digna para todos. “Que nós possamos 

desburocratizar cada vez mais os recursos que chegam para os parceiros 

desses movimentos. E a Caixa é uma parceira fundamental", disse. 

A presidente do Movimento Metropolitano Pela Reforma Urbana Simone 

Inocêncio Teixeira afirmou que várias entidades têm convênio, porém o processo 

encontra-se paralisado. 

A superintendente de Habitação da Caixa Econômica Esteliana Modesto 

Fonseca ressaltou que a Caixa está passando por vários ajustes devido as 

mudanças de governo e demais. E assumiu o compromisso em dar celeridade 

as pendências das entidades junto aquela superintendência por meio de agenda 

de trabalho com as entidades e reforçou a disposição a população. 

Após as explanações dos componentes da mesa, foi aberto espaço para 

discussão entre os demais participantes do evento, representantes associações, 

cooperativas e da população goiana em que fizeram sugestões e 

questionamentos: 
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● A AGEHAB vai honrar os compromissos e cumprir os contratos? 

● A AGEHAB irá dar sequência aos contratos assinados? 

● Atenção a nota técnica de suplementação orçamentaria do MDC para o 

Renascer II em Goiânia? 

● Cheque moradia e reforma estão parados, há previsão do retorno do 

mesmo, enquanto política habitacional? 

● Escrituras que estão embargadas do Vale do Sonho em Goiânia, há 

previsão de entregar? 

Em considerações finais o representante da AGEHAB reafirmou que os 

contratos assinados e em andamentos serão todos honrados e conforme disse 

no início da audiência que o Governador já destinou a dotação orçamentaria 

destinada a AGEHAB para que a mesma cumpra os contratos mencionados na 

audiência, todos os componentes da mesa fizeram seus agradecimentos e 

corroborou a importância do tema e a necessidade fundamental de tal solução. 

 

Atenciosamente, 

 

Delegada Adriana Accorsi 
Deputada Estadual 

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 
 

 

 

 

 


