
 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  APRESENTAÇÃO 
 

Itaberaí conta com uma rica história no cenário goiano e brasileiro. O primeiro arraial surgiu 

por volta do ano 1770 e tornou-se conhecida mais tarde como Curralinho. Com seu 

crescimento foi elevada à Vila e posteriormente município. Somos orgulhosos de sua história, 

cultura e economia. 

 

Apesar do momento difícil de crise político-institucional por que passa o país, onde ainda não 

temos um pacto federativo nacional que valoriza a escala local onde as pessoas moram e 

vivem, buscamos organizar a gestão pautada no planejamento e com responsabilidade. 

 

Recentemente, conseguimos realizar muitas obras espalhadas pelo município e ainda 

melhorar alguns serviços. Contudo, sabemos que a demanda aumenta a cada dia e que é 

preciso avançar mais. Cientes que estamos no rumo certo e preparados para os desafios 

futuros, queremos fazer mais e melhor.   

 

Neste sentido, este PLANO DE GOVERNO, que está estruturado em quatro dimensões 

estratégicas: Desenvolvimento para governança, Desenvolvimento econômico sustentável, 

Desenvolvimento urbano e rural e Desenvolvimento sociocultural, buscou preservar a ousadia 

do espírito empreendedor itaberino.  

 

Por isso, convidamos toda comunidade itaberina para avançarmos juntos na construção do 

futuro que queremos. Contamos com vocês! 

 

 

 

ROBERTO - Prefeito 

ADILSON CARDOSO – Vice Prefeito 

 

  



 

 

 

DIMENSÕES DO PLANO DE GOVERNO 
 

As quatro Dimensões Concentradoras abaixo: desenvolvimento para a governança, 

desenvolvimento econômico sustentável com foco na geração de emprego e renda, 

desenvolvimento urbano e rural para melhorar a qualidade de vida, desenvolvimento 

sociocultural para a autonomia e inclusão social das pessoas; orientaram a elaboração de um 

conjunto articulado de políticas municipais que comporão as Diretrizes Gerais do Plano de 

Governo: 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO PARA A GOVERNANÇA 

 

COMPROMISSO 

Ampliar as políticas de gestão estratégica de forma a assegurar os recursos financeiros, 

humanos, material e tecnológicos para atender as demandas de modernidade em 

consonância com as prioridades apontadas pela população. 

 

FINANÇAS 

 

AÇÕES 

 

Ampliar o esforço de aumento da arrecadação e racionalização de gastos por meio das 

seguintes ações: 

• Otimizar a fiscalização tributária, de postura e ambiental; 

• Revisar e modernizar o código tributário; 

• Estruturar o escritório de projetos para captação de recursos nos programas 

dos governos estadual e federal; 

• Otimizar as compras governamentais, incentivar a participação das 

microempresas no processo licitatório, desburocratizando processos e 

ampliando a base de prestadores de serviços ao município; 

• Promover campanhas de incentivo para o emplacamento de veículos na cidade 

como forma de aumentar a arrecadação; 

• Incentivar a racionalização dos gastos municipais; 

• Aprimorar o sistema de gestão de frotas; 

• Implantar o almoxarifado central; 

• Incentivar a racionalização dos gastos municipais; 

 



 

 

 

GESTÃO DE PESSOAS E ESTRUTURA FÍSICA 

 

AÇÕES 

 

Continuar a adoção de políticas de valorização do servidor e requalificar a estrutura 

física e legal da máquina administrativa com as seguintes ações: 

 

• Construir o centro administrativo; 

• Implantar política de motivação e qualificação dos servidores; 

• Revisar e implantar plano de cargos para servidores que ainda não tem; 

• Realizar concursos públicos para contratação de servidores; 

• Colocar servidor de carreira para ocupar cargos estratégicos; 

• Realizar através de diagnóstico organizacional uma reforma administrativa 

visando implantar uma estrutura administrativa moderna na Prefeitura; 

• Implantar o Centro de Formação do Servidor Público Municipal; 

 

MODELO DE GESTÃO 

 

AÇÕES 

 

Ampliar e fortalecer as políticas de planejamento e gestão com suporte em novas 

tecnologias e em governança eletrônica com as seguintes ações: 

• Ampliar o sistema de governança eletrônica para dar agilidade e 

desburocratizar a máquina pública; 

• Implantar gestão por resultado visando otimizar tempo e recursos; 

• Ampliar políticas de atendimento na prefeitura levando a prestação de serviços 

básicos para vapt-vupt; 

• Fortalecer os conselhos municipais com infraestrutura para funcionar; 

• Modernizar os sistemas de TI (software e hardware) da gestão do município; 

• Implantar sistema integrado de atendimento ao público; 

• Implantar o Serviço de Atendimento ao Cidadão – 0800; 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL COM FOCO NA GERAÇÃO DE 

EMPREGO E RENDA 

 

COMPROMISSO 

Ampliar as políticas públicas de desenvolvimento econômico sustentável, que 

potencialize as atividades produtivas locais, priorize a geração de emprego e renda e 

aproveite de modo sustentável, as riquezas naturais, promovendo a preservação do 

meio ambiente. 

 

 

 

POLÍTICA E INFRAESTRUTURA ECONÔMICA 

 

AÇÕES 

 

Ampliar a base industrial e comercial do município a partir de políticas de atração de 

investimentos. 

• Viabilizar a implantação do distrito agroindustrial de Itaberaí com a 

infraestrutura necessária para atrair novas empresas; 

• Viabilizar a implantação dos arranjos produtivos local, aproveitando a posição 

geográfica estratégica do município; 

• Ampliar a implantação de política de incentivo fiscal como forma de estimular 

o microempreendedor; 

• Implantar a lei geral da microempresa, em parceria com o SEBRAE; 

• Criar a sala do empreendedor para orientar sobre plano de negócios e linhas de 

financiamento; 

• Criar feiras temáticas para comercialização da produção; 

• Construir o centro de exposição agropecuária. 

 

 

POLÍTICA AGRÍCOLA 

 

AÇÕES 

 

Fortalecer a política de abastecimento da agricultura familiar com assistência técnica 

e extensão rural para gerar oportunidades e melhoria de renda dos agricultores com 

as seguintes ações: 

• Promover a agricultura familiar e continuar o fomento de sua organização 

através de cooperativa; 



 

 

• Incentivar a produção da agricultura familiar; 

• Ampliar a patrulha agrícola em apoio a agricultura familiar (máquinas);  

• Ampliar a implantação de lavouras comunitárias em parceria com pequenos 

agricultores; 

• Ampliar através de parcerias a Assistência Técnica aos pequenos agricultores; 

• Incentivar a agricultura orgânica com capacitação do agricultor e implantação 

de feiras 

 

 

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

 

AÇÕES 

 

Ampliar parcerias com Entidades de Classe e órgãos governamentais para criar uma 

política de qualificação/capacitação profissional com as seguintes ações: 

• Realizar diagnóstico de demanda de mão de obra para implantar programa de 

capacitação profissional; 

• Ampliar parceria com sistema “S” com objetivo de oferecer mais vagas para 

profissionalização; 

• Ampliar parceria com o SEBRAE visando fomentar o empreendedorismo 

público e privado; 

• Implantar estágio remunerado aproveitando os universitários nos órgãos 

públicos locais; 

• Implantar programa primeiro emprego para a juventude; 

 

 

POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE 

 

AÇÕES 

 

Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável em todas as políticas públicas 

do município com as seguintes ações: 

• Ampliar as ações de recuperação das matas ciliares e nascentes através de 

parcerias público-privado; 

• Implantar política de educação ambiental integrando as ações de saúde, 

educação e meio ambiente; 

• Fortalecer as iniciativas existentes de conscientização ambiental em parceria 

com organizações do terceiro setor; 

• Revitalizar o viveiro visando ampliar as espécies nativas do Cerrado; 

• Fazer parceria com entidades na área ambiental; 



 

 

• Implementar o sistema de gestão ambiental com processos unificados de 

licenciamento, monitoramento, controle e fiscalização; 

• Elaborar e implantar o código ambiental municipal; 

 

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL PARA MELHORAR A QUALIDADE DE 

VIDA 

 

COMPROMISSO 

Desenvolver infraestrutura urbana e rural com intervenções que revitalizem e 

qualifiquem a cidade, implantando políticas diferenciadas de transporte, saneamento 

básico, habitação, manejo e tratamento do lixo e de mobilidade urbana.  

 

 

 

SANEAMENTO AMBIENTAL 

 

AÇÕES 

 

Revitalizar o aterro sanitário e implantar políticas de saneamento básico no município, 

bem como promover ações de conscientização da população com respeito à redução, 

reutilização e reciclagem dos resíduos com as seguintes ações: 

• Viabilizar a ampliação e melhoramento do abastecimento de água, rede de 

esgoto e galerias pluviais no município; 

• Executar o plano de recuperação de áreas degradadas da área de depósito de 

resíduos sólidos; 

• Implantar aterro sanitário no município; 

• Implantar coleta seletiva; 

• Incentivar a construção de usina de reciclagem e incentivar a cooperativa de 

catadores; 

• Estimular a construção da usina de reciclagem de resíduos da construção civil; 

• Implantar postos de entrega voluntária de recicláveis; 

• Adquirir dois caminhões para coleta seletiva; 

• Implantar o Plano de Saneamento e resíduos sólidos; 

• Revisar o Plano Diretor. 

 

 

 

 

 



 

 

HABITAÇÃO 

 

AÇÕES 

 

• Captar recursos para ampliar as políticas habitacionais para as famílias 

carentes; 

• Requalificar o órgão gestor para fazer o gerenciamento das políticas 

habitacionais; 

• Ampliar política de regularização fundiária dos imóveis urbanos; 

• Apoiar as cooperativas e associações habitacionais; 

 

 

URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE 

 

AÇÕES 

 

Ampliar os projetos de urbanização, mobilidade e acessibilidade, bem como revitalizar 

e recuperar a pavimentação do município com as seguintes ações: 

• Elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana; 

• Implantar calçadas com acessibilidade em parceria com a comunidade; 

• Regulamentar o transporte coletivo; 

• Criar o Sistema Municipal de trânsito; 

• Pavimentar as ruas que ainda não tem asfalto de forma a garantir 100% das 

ruas asfaltadas; 

• Manter as ações de recuperação da malha viária; 

• Manter o programa de manutenção das estradas vicinais (com pontes, bueiros, 

mata burros); 

• Fazer o levantamento de leito das estradas vicinais; 

• Implantar projeto de urbanização visando adequar a qualidade dos passeios 

públicos; 

• Modernizar o terminal rodoviário da cidade; 

• Implantar parque linear no Córrego Catarrão (praça, ciclovia Academia ao Ar 

livre e outros equipamentos); 

• Implantar Ciclovias; 

• Revitalizar a iluminação pública; 

• Revitalizar os parques e jardins; 

• Requalificar as praças com equipamentos de esporte e lazer; 

• Revitalizar a praça central (Balduino da Silva Caldas) onde será incluso a 

biblioteca pública; 

• Construir praças nos povoados; 



 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL PARA A AUTONOMIA E INCLUSÃO 
SOCIAL DAS PESSOAS 
 

COMPROMISSO 

Ampliar e fortalecer as políticas de desenvolvimento social que priorize a autonomia 

das pessoas como forma de qualificação e inclusão social.  

 

 

 

REDE FÍSICA DE SAÚDE 

 

AÇÕES 

 

Ampliar a rede física de saúde para aprimorar o atendimento e oferecer melhores 

condições aos usuários através das seguintes ações: 

• Captar recursos junto ao Governo Federal para construção de mais 4 UBS 

(Clínica da Família) nos setores Vitória I, Santa Rita, Neco de Faria e Recanto das 

Rosas; 

• Implantar o centro de atendimento da mulher; 

• Apoiar iniciativas de ações para Recuperação de Dependentes Químicos; 

• Pleitear a implantação de um CAPS AD na Cidade; 

• Implantar a unidade móvel de atendimento odontológico; 

• Priorizar ações que elevem o nível de qualidade no atendimento ofertado ao 

cidadão. 

• Ampliar a farmácia popular. 

 

 

POLÍTICA DE SAÚDE 

 

AÇÕES 

 

Ampliar as políticas de saúde promovendo a sua integração com as diversas políticas 

públicas com as seguintes ações: 

• Ampliar a cobertura da ESF para atender a população, inclusive na zona rural; 

• Implantar políticas de atendimento em saúde para as pessoas com 

deficiência/idosos/mulheres; 

• Ampliar política de formação continuada para profissionais da saúde; 

• Ampliar política de dispensação de medicamentos; 

• Humanizar o atendimento da saúde no âmbito do Programa Humaniza SUS do 

Governo Federal; 



 

 

• Promover ações educativas de prevenção a AIDS/DST; 

• Manter e aprimorar o atendimento da casa de apoio; 

 

 

REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO 

 

AÇÕES 

 

Expandir, melhorar e requalificar a rede física de educação, bem como, a Educação 

Especial para atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais, com as 

seguintes ações: 

• Concluir as reformas e ampliações das escolas com climatização, refeitório, 

etc.; 

• Captar recursos junto ao governo federal para construção do CMEI no 

Residencial Vitória 

• Implantar EMEI’s (Escolas Municipais de Educação Infantil) nos bairros Jardim 

Cabral e Fernanda Parque; 

• Construir bibliotecas nas escolas; 

• Ampliar e melhorar os laboratórios de informática; 

• Iniciar a instalação de projetores nas Salas de Aula; 

• Construir Escola no Bairro Recanto das Rosas; 

 

 

POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

 

AÇÕES 

 

Implantar e fortalecer políticas de educação visando a universalização do acesso, com 

as seguintes ações: 

• Manter o Programa de Educação Continuada e Qualificação dos profissionais 

de educação com especialistas na área; 

• Fortalecer o Conselho Municipal de Educação; 

• Adequar o plano de carreira do docente e do servidor administrativo; 

• Criar o programa “dinheiro direto na escola” municipal 

• Investir em projetos esportivos e culturais nas escolas; 

• Ampliar a sala do Atendimento Educacional Especializado - AEE; 

• Ampliar a educação para erradicação do analfabetismo de jovens e adultos; 

• Formar profissionais para atender a demanda da Educação Especial; 

 

 



 

 

REDE FÍSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
AÇÕES 

 
Melhorar a Infraestrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social e Órgãos 

veiculados para melhor atender as famílias assistidas 
 

• Estruturar o Centro de Convivência ao Idoso construindo espaços para práticas de 

exercícios físicos e atividades de hidroginástica; 

• Captar recursos federais para construção da sede do CREAS; 

• Viabilizar através de parcerias a construção da casa de Idosos; 

• Captar recurso federal para construção da sede do conselho tutelar; 

• Ampliar e aperfeiçoar a rede de Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 

para atender a demanda do município nas regiões de vulnerabilidade; 

 

 

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL 
 
AÇÕES 
 

Manter o compromisso com o direito de todos e consolidar a Assistência social como 
Política Pública de direito social para dar continuidade ao desenvolvimento de forma 
inovadora e criativa na sua implementação, gestão, monitoramento e informação. 

 

• Criar e implantar a Lei do SUAS (Sistema Único da Assistência Social) eficiente em 

toda cidade de Itaberaí; 

• Ampliar o quadro de profissionais do SUAS; 

• Ampliar ações de atenção à criança e ao adolescente em situação de 

vulnerabilidade, trabalho infantil, abuso e violência sexual; 

• Integrar informações cadastrais e ações entre o setor público, privado e entidades 

socioassistenciais afim de beneficiar as famílias carentes; 

• Ampliar as ações ao projeto da terceira idade; 

• Intensificar as políticas da assistência social em convenio com as esferas estadual 

e federal; 

• Ampliar os programas CRAS nos bairros e nas comunidades; 

• Acompanhamento técnico social às famílias contempladas nos programas 

habitacionais; 

• Fortalecimento do programa de qualificação e capacitação profissional; 

• Criação do Programa Rede de Oportunidades “Parceria com a rede pública e 

privada para inserção no mercado de trabalho das pessoas qualificadas nos cursos 

oferecidos pela Secretaria de Assistência Social”; 

• Aperfeiçoar os Sistema de Gestão de transferência de renda federal, estadual e 

municipal para ampliar o atendimento à pessoas em situação de vulnerabilidade; 



 

 

• Instituir ações da assistência social junto ao Programa CUIDAR para intensificar a 

busca ativa aos beneficiários dos programas de transferência de renda visando a 

emancipação das famílias; 

• Planejar as ações de assistência social, tendo como centro a família e a 

comunidade, buscando parcerias com Igrejas, Associações e entidades para 

construção de uma sociedade de moral e valores civis; 

• Consolidar, ampliar, divulgar e qualificar os serviços de atendimento às mulheres 

vítimas de violência; 

• Garantir o cumprimento da legislação voltada ao segmento das pessoas com 

deficiência pelo próprio poder público e pela iniciativa privada; 

• Fortalecer e criar conselhos municipais competentes à Secretaria Municipal de 

Assistência Social; 

• Intensificaras atividades e oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos; 

• Aquisição de 01 ônibus para atender as famílias que encontram-se na base de 

Cadastro Único. 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

AÇÕES 

 

Expandir as políticas municipais de segurança pública de forma integrada e articulada 

com as seguintes ações: 

• Criar a guarda municipal para auxiliar na segurança e paz; 

• Manter o banco de horas para potencializar o efetivo policial; 

• Fortalecer a patrulha rural em parceria com a comunidade do campo e suas 

associações; 

• Implantar o policiamento comunitário; 

• Implantar monitoramento 24 horas nas principais avenidas da cidade; 

• Reiterar as solicitações junto ao comando da Secretaria de Segurança Publica 

do Estado visando o aumento do efetivo da Polícia Militar e Civil, com viaturas 

de qualidade para garantir uma segurança melhor a todos; 

• Promover encontros, eventos e reunião com o Conselho Municipal de 

Segurança, garantindo a participação da sociedade na formulação de políticas 

locais de Segurança Pública; 

• Desenvolver parcerias entre a PM e setores da comunidade e prefeitura; 

• Fortalecer o Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGIM; 

 

 

 



 

 

REDE FÍSICA DE ESPORTE E LAZER 

 

AÇÕES 

 

Ampliar os equipamentos e requalificar a rede física para as práticas esportivas e de 

lazer na cidade com as seguintes ações: 

• Concluir a construção da quadra coberta da Vila Comunitária; 

• Ampliar as Academias ao Ar Livre nas praças da cidade; 

• Fortalecer e ampliar as escolas de iniciação esportiva. 

 

 

POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER 

 

AÇÕES 

 

Ampliar políticas públicas de esporte e lazer objetivando a integração das pessoas com 

as seguintes ações: 

• Estimular o esporte varzeano e apoiar os times de futebol; 

• Manter a copa interescolar entre os municípios da região; 

• Ampliar programas e ações de apoio ao desenvolvimento de atletas infanto-

juvenis; 

• Desenvolver política de integração e combate às drogas por meio do Esporte; 

• Ampliar a prática de esportes nas escolas, como parte da formação integral da 

criança e adolescentes, viabilizando a revelação de novos atletas; 

 

 

CULTURA 

 

AÇÕES 

 

Incentivar e desenvolver a cultura, apoiando as atividades artísticas locais e eventos e 

manifestações tradicionais, bem como ampliar os espaços culturais do município com 

as seguintes ações: 

 

 

REDE FÍSICA DE CULTURA 

 

• Viabilizar espaço para as atividades de formação cultural; 

• Apoiar a Restauração da Casa de Cultura Coronel João Caldas; 

 



 

 

POLÍTICA DE CULTURA 

 

• Manter apoio ao bloco Zé Pereira e fazer o seu tombamento; 

• Apoiar e fortalecer grupos de teatro de Itaberaí fortalecendo suas atividades; 

• Apoiar as manifestações culturais e festas religiosas (São Sebastião, Nossa 

Senhora D`Abadia, Folia de Reis, Catira, Carnaval, Festas evangélicas, Festa da 

Uva, Desfile de 7 de setembro, Festa do Peão, Desfile de Carro de Bois); 

• Criar um festival gastronômico em parcerias com os municípios vizinhos; 

• Revitalizar o festival da primavera com atividades multiculturais regionais; 

• Atuar na proteção de bens de valor histórico, artístico, paisagístico, cultural e 

científico, assegurando e resguardando a memória do patrimônio cultural; 

• Prestigiar o artista local, apoiando a divulgação de seu trabalho; 

• Incrementar a política de construção e preservação de espaços culturais, dando 

acesso à cultura; 

• Criar programa de música, teatro pintura e artesanato; 

• Realizar atividades culturais regionais em parceria com municípios limítrofes 

valorizando a integração colaborativa; 

• Apoiar a restauração da Igreja Matriz. 


