
A CDH OAB/GO (Dra. Natasha Gomes Moreira Abreu e Dra. Meriele Pereira 

Viana) vem acompanhando o caso do Senhor José Ananias desde o dia 15 de Janeiro (a 

partir das 10 hs da manhã), ocasião em que foi chamada para acompanhar a ação da 

AMMA de desocupação do Parque Campininha das Flores/ Campinas pelo referido 

senhor de modo a preservar seus direitos. 

Em acordo, a CDH OAB/GO conseguiu dilatar o prazo de desocupação até que 

seja providenciado um local adequado para garantir condições dignas ao senhor Ananias 

e aos seus animais. Ainda no mesmo dia 15 de janeiro, a CDH entrou em contato com o 

Consultório de Rua da Prefeitura de Goiânia, Sr. Gleison Batista, e solicitou tratamento 

de saúde ao José Ananias, em especial aos seus pés (dedos em estado de possível necrose). 



 
 











 



  

SOBRE O SR. ANANIAS 

Há mais de 10 anos debaixo da ponte na 24 de outubro, Bairro Campinas (Parque 

Campininha das Flores). É catador de recicláveis. Cuida de 34 animais (entre cães e gatos) 

que foram abandonados por pessoas da região de Campinas. Médicos Veterinários 

voluntários fazem o tratamento dos animais. Conta com a caridade de pessoas para 

sobreviver. Não está inserido em nenhum programa de assistência da Administração 

Pública. Atualmente, migrou da ponte para parte do Parque Campininha das Flores por 

medo de enchentes e desabamento do local.  

 





 
 

No dia 16/01 às 12hs os membros da CDH OAB/GO levaram o caso à imprensa, 

Tv Anhanguera. Matéria disponível no G1: 

https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2019/01/16/morador-de-rua-com-18-caes-e-16-

gatos-recebe-ordem-de-despejo-de-ponte-em-que-mora-ha-10-anos-em-goiania.ghtml 



 

 
 

 

No dia 16 de janeiro, 17:30 

A CDH se reuniu com os defensores públicos Fernanda da Silva Rodrigues Fernandes e 

Philipe Arapian para estabelecer estratégias de atuação conjunta do caso. 



 

 
 

 

 

 

 

No dia 18/01 às 10 hs a CDH AOB/GO (Dra. Meriele Pereira Viana e Dra. 

Natasha Gomes Moreira Abreu) e a Defensoria Pública (Dra. Fernanda da Silva 

Rodrigues Fernandes - coordenadora do NUDH e Dr. Philipe Arapian membro do NUDH 

e presidente do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento de Política 

para População em Situação de Rua de Goiás) em atuação conjunta reuniram-se com o 

presidente da AMMA, Gilberto Martins, Secretário da SEMAS, Robson Azevedo, 

Weliton Carlos (Pop Rua – Semas), Joelene F. Moraes (coordenador do Serviço Especial 



de Abordagem Social – Semas), Renato Medeiros (coordenador de Fiscalização 

Ambiental – Amma), Wanesse Carolina (Unidades de conservação - Amma), Luiz Lucas 

Alves Jr. (Seplanh), Célio Nunes dos Santos (Seplanh), Márcia Mota (amiga e advogada) 

e Maria Cristina Moreira (Comitê de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino.  

Ficou acordado nessa reunião que o prazo para desocupação do parque 

Campininha das Flores está suspenso temporariamente. E que serão realizados estudos de 

possível área que possa abriga-lo juntamente com seus animais. 

Foi discorrido em reunião que está o Sr. Ananias está totalmente inserido com a 

natureza que ali se faz presente, bem como a não possibilidade de separação deste senhor 

dos seus animais, pois os considera como família, sob pena de mais danos à sua saúde 

mental. 

Foi reforçado a necessidade de uma solução que garanta o bem-estar de Ananias, 

sem nos afastar da ideia de uma cidade sustentável. 



 
 

 



No dia 21/01, às 9hs Os membros da CDH (Dra. Meriele Pereira Viana, Dra. 

Natasha Gomes Moreira Abreu e Dr. Michaelson Loiola Ferreira) juntamente com a 

Defensoria Pública (Defensora Pública Fernanda da Silva Rodrigues Fernandes, 

psicóloga da DPE Luciania Bonfim, assistente social da DPE Laura Euflavia Rezende 

Borges) estiveram na SEMAS para dar continuidade às tratativas a respeito do caso do 

Sr. Ananias. 

A reunião foi convocada pelo Secretário da SEMAS- Robson Azevedo. 

Presentes na reunião: José Ananias Ferreira (pessoa em situação de rua), Diretora 

da Proteção Especial: Margareth M.S. Gerente do Cetro – Pop Rua: Weliton Carlos, 

Coord. da Guarda Amb.: Ilgon P. Souza, Vice Pres.da Ascenda: Luiz Carlos Ribeiro da 

Costa (amigo do Sr. Ananias), Advogada Márcia Mota (vizinha do Sr Ananias), Ana 

Alice Borges assistente social da Seplanh, engenheiro civil Paulo Henrique F. De Melo, 

representante do Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduín:, Maria 

Cristina Moreira.  

Foi dada a fala ao Sr. Ananias que falou de suas dificuldades do dia-a-dia, de sua 

vontade de estar junto com seus animais em um local melhor e não mais debaixo da ponte.  

Alguns informes foram feitos pelo Secretário Robson Azevedo da SEMAS sobre 

procedimentos já realizados: atendimento pelo Cras-Vila Isaura para solicitação de 

recebimento de Benefício de Prestação Continuada (BPC), solicitação de documentos 

pessoais junto aos órgãos responsáveis e encaminhamento ao Cais Vila Nova para 

atendimento médico. 

O Secretário sugeriu que seja criado um espaço para o Senhor Ananias para 

acolhimento dos animais, de modo a estimular a adoção e conscientizar a comunidade 

sobre a questão do abandono. 

A Advogada e vizinha de Ananias, Márcia Mota reforçou a questão de defesa e 

proteção dos animais, a necessidade da Prefeitura poder tratar com a devida atenção que 

o caso requer dada a sua complexidade. 

Natasha Gomes Moreira Abreu (CDH) discorreu sobre a invisibilidade que a 

população em situação de rua sofre por parte do Estado e da sociedade. Falou da 

importância da Prefeitura de Goiânia poder resgatar a dignidade de Ananias que 

atualmente está despido de direitos básicos, numa condição subumana. 

Ficou estabelecido que a Prefeitura de Goiânia, por meio de seus órgãos 

responsáveis verificará a viabilidade de uma construção aos fundos do Parque 

Campininha das Flores dentro da legislação ambiental.  

Após ser perguntado pela CDH-OAB, Ananias relatou que vem sendo 

constrangido ilegalmente por parte de agentes do Estado (Guarda Municipal e Polícia 

Militar).  

A Defensora Pública Fernanda da Silva Rodrigues Fernandes informou que 

encaminhará ofício requerendo informações a respeito das abordagens realizadas pela 

Guarda Municipal e Polícia Militar. 

Maria Cristina Moreira membro do Comitê de Direitos Humanos Dom Tomás 

Balduino falou da importância de atenção pelo Município à população em situação de rua 

que é excluída e marginalizada. 



Como últimos encaminhamentos, o Secretário Robson Azevedo da SEMAS 

juntamente com servidores da Seplanh e engenheiro civil Paulo Henrique farão visita ao 

Parque Campininha das Flores para analisar a área e identificar um local para possível 

projeto. 

Ainda, o Secretário marcará reunião com o prefeito Iris Rezende de modo a levar 

o caso ao seu conhecimento. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 
 

 
 


