RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Direito à moradia digna e o interesse social da comunidade do
Assentamento Norberto Teixeira, em Aparecida de Goiânia

Data: 03 de abril de 2019
Local: Rua Esmeralda, Qd. 03, Lt 19, Assentamento Norberto Teixeira - Aparecida
de Goiânia

Abertura da Audiência Pública – Assentamento Norberto Teixeira, Aparecida
de Goiânia – GO.
Promovida pelo vereador Willian Panda, de Aparecida de Goiânia, a
audiência pública discutiu o direito à moradia e aos serviços públicos essenciais. A
Comissão de Habitação, Reforma Agrária e Urbana da Assembleia Legislativa de
Goiás foi convidada a participar da audiência e foi representada pelo seu
presidente, Deputado Wilde Cambão.
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O evento foi realizado no dia 03/04/2019, às 18h30, no Assentamento
Norberto Teixeira, em Aparecida de Goiânia, e contou ainda com a participação de:


Fernanda Abreu, Secretária Executiva de Habitação e Regularização
Fundiária de Aparecida de Goiânia



Johny, assessor do vereador Willian Panda



Érica, presidente da Associação do Assentamento Norberto Teixeira



Guilherme Nunes da Mata, advogado e representante legal da
Associação do Assentamento Norberto Teixeira



Maxuêlo Braz de Paula, assessor do Deputado Wilde Cambão



Sulema de Oliveira Barcelos, analista legislativo da Assembleia
Legislativa do Estado de Goiás



Aproximadamente 200 pessoas da comunidade

Moradores do Assentamento Norberto Teixeira.
O vereador Willian Panda fez uma breve explanação sobre o histórico da
ocupação do Assentamento Norberto Teixeira. Lembrou que os bairros vizinhos
Virgínia Parque e Setor dos Estados já foram beneficiados por uma ação civil
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pública em que o Ministério Público entendeu que tais moradores tinham direito à
energia elétrica porque eles estavam localizados em área antes do ponto de
captação de água da Saneago. Diante disso, reforçou seu compromisso de lutar
para que a comunidade do Assentamento Norberto Teixeira também seja
beneficiada com energia elétrica bem como de mostrar às autoridades as
necessidades dos moradores.
Em seguida, o vereador disse que, apesar de haver uma disputa judicial, a
Prefeitura de Aparecida de Goiânia está trabalhando na legalidade do processo e
que o primeiro passo é realizar a topografia do assentamento para identificar se a
área é pública ou privada.
Após isso, o vereador passou a palavra para o Deputado Wilde Cambão o
qual relatou aos presentes que, na manhã de hoje, recebeu a comissão dos
moradores em seu gabinete para ouvir o problema. O Deputado disse que, apesar
de já ter outro compromisso marcado para as 20h, fez questão de participar da
audiência para conhecer as outras autoridades envolvidas na problemática da
comunidade. Para ele, primeiramente é necessário conhecer a titularidade da terra
e depois entender o processo junto à Saneago, mas que tudo deve ser feito
obedecendo à legalidade, ou seja, o parcelamento da terra deve ocorrer de forma
ordenada e obedecendo prazos e regras.
O parlamentar informou ainda que é importante unir forças da Câmara
Municipal e da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, da Assembleia Legislativa do
Estado de Goiás e de outros órgãos para verificar as possíveis saídas junto ao
município e ao estado.
Por fim, o deputado colocou-se à disposição da comunidade e do vereador
Willian Panda para entender a problemática e tentar ajudar a comunidade.
Convidada a dar sua opinião, a Presidente da Associação de Moradores do
Assentamento Norberto Teixeira, senhora Érica, relatou os problemas que
moradores vêm enfrentando.
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Vereador Willian Panda, Deputado Wilde Cambão e Érica – Presidente da
Associação de Moradores do Assentamento Norberto Teixeira.
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Composição da Comissão de Habitação, Reforma Agrária e Urbana

Deputados Membros

1 - Titulares
Wilde Cambão (PSD) – Presidenta
Humberto Aidar (PDB) – Vice-Presidente
Rubens Marques (PROS)
Tião Caroço (PSDB)
Antônio Gomide (PT)
Alysson Lima (PRB)
Amauri Ribeiro (PRP)

2 - Suplentes
Lucas Calil (PSD)
Bruno Peixoto (MDB)
Vinícius Cirqueira (PROS)
Lêda Borges (PSDB)
Delegada Adriana Accorsi (PT)
Delegado Humberto Teófilo (PSL)
Paulo Trabalho (PSL)
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Equipe Técnica

Marcela Ferreira Souza de Miranda
Secretária – Analista Legislativo

Edson Yoiti Haga
Analista Legislativo

Mary Anne Rodrigues Araújo
Agente Legislativo

Osmar Pereira dos Reis
Agente Administrativo

Sulema de Oliveira Barcelos
Analista Legislativo
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