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1. Busca de Qualidade de Vida
Vemos governos municipais se preocupar com tantas
vertentes, e esquecer daquilo para o qual foi criado,
Cenário:

das pessoas e aplicar os recursos públicos em prol do

Os prefeitos atuais preocupam em entregar obras, para promoção pessoal, para uma eventual
reeleição, ou em agregar partidos para se fortalecer politicamente e poder criar o maior cabide de
empregos para si e seu grupo. Procuram melhorar a imagem deles com os empresários locais para
conseguir de alguma forma recurso para financiamento de campanhas, resumindo a velha politica
ainda reina na maioria dos municípios.
Solução:

A busca de qualidade de vida deve ser ponto principal, na mentalidade de nossos governantes, toda
obra todo programa, todo investimento com dinheiro publico deve ser para impactar beneficamente
na vida dos moradores de nossa cidade.
Se não melhorar e não impactar, o trabalho não esta sendo bem feito, se o transporte público, é
ridículo e degradante ele deve ser totalmente reformulado, se as ruas estão cheias de buracos
durante todo o mandato, a infraestrutura esta deixando a desejar.
E a questão é, será que isso pode ser mudado? A resposta é sim! Com uma nova forma de governar
e gerenciar os recursos públicos. E a questão é INTELIGENCIA.
A inteligência parte do eleitor de escolher um representante, que possa implementar este projeto, e
principalmente parte do governante escolhido para implementar a inteligência na gestão.
A solução é todas as secretarias municipais trabalharam e conjunto, para alcançar a melhora de
qualidade de vida cada uma em sua função. A educação trata ensino e conhecimento aos seus
alunos buscando desenvolvimento pessoal. A saúde buscará o atendimento ágil e eficiente do seu
paciente, buscando todos os meios de restaurar a saúde do Aparecidense. A segurança buscar meios
de trazer a tranquilidade das pessoas, de poder sair e viver em sociedade. A vida digna do cidadão
será prioridade neste governo.

2. Menos politica e mais gestão
As melhores cidades do mundo para se viver, são
gerenciadas, não por políticos, mas por gestores, que
procuram utilizar métodos gerenciais no governo,
afastando toda a deturpação politica, de trocas e
conluios partidários.

Cenário:

A politica brasileira é deturpada em sua grande maioria por um sistema viciado de
governo, onde temos problemas em todas as esferas, conluios partidários, e trocas
politicas são amplamente praticadas, levando a gestão da coisa pública para o buraco,
onde os interesses da coletividade se torna algo obsoleto.

Solução:

A melhor coisa a se fazer e trocar o nosso meio politico, fugindo das velhas
oligarquias, e o famoso quem indica. Porem para a transição ser iniciada, precisamos
de alguém que tenha uma força política, mas que não participa do velho jogo, que
tenha interesse em trazer a inteligência para a politica, e deixar de lado a velha forma
de gestão, nomeando especialistas, sem pressão politica para cada área da sociedade,
um especialista que não tenha ligações politicas na secretaria de saúde, um
especialista em segurança para cuidar da guarda, um superintendente em transito que
seja efetivamente especializado. Utilizando sempre a inteligência para gerenciar.

3. Ciclo de Inteligência Pública
A secretaria de inteligência seria responsável por
monitorar e assessorar todas as outras secretarias,
utilizando de um corpo de especialistas, para auxiliar
cada área, e com a proposta de denunciar cada desvio
de conduta que ocorra na administração, sendo algo de
oficio.
Cenário:
Atualmente ocorrem muitos problemas dentro dos governos, que são
normalmente varridos para baixo do tapete para não atingir a imagem do
governo, que fica atrás de uma cortina de tranquilidade e falsa eficiência,
que somente é descoberta pelo mau serviço prestado ao cidadão, deixando
de lado a transparência.

Solução:
A gestão estaria sempre se aperfeiçoado, buscando expurgar tudo aquilo que
o de verbas internas, o próprio
gestor público, intervirá para resolver. Os contratos e a licitações devem ser
todos celebrados, com transparecia, sendo divulgados em tempo real na rede
mundial de computadores, se utilizando das novas tecnologias, para se
governar.

4. Integração entre Secretarias
Os projetos serão interdisciplinares, utilizando varias
secretarias para gerarmos os melhores impactos na
sociedade. EX: Prevenção de Saúde Escolar. Aonde
equipes de saúde irão mensalmente às escolas
municipais, avaliar a saúde dos alunos e efetuar um
acompanhamento, que será utilizado pela secretaria de
esporte cultura e lazer para desenvolver programas
regionais, voltado para melhoria de vida das nossas
crianças.

Cenário:

Cada secretaria é comandada por um partido politico, se tornando cabide de
empregos para um grupo politico, que dificilmente se agrega por ser outra
agremiação, onde os interesses pessoais se sobrepõe a própria função social do
órgão. Afetando a qualidade do serviço prestado a sociedade.

Solução:

As secretarias seriam comandadas por especialistas apartidários, que buscaram a
melhor forma de atender a população, sendo ainda assessorados pela secretaria de
Inteligência que terá uma visão macro do processo de governança municipal.

5. Nova forma de Governar
No Brasil não tem como destruir a velha politica num
estalar de dedos e implementar uma nova forma! A melhor
maneira e adaptar a novas práticas, começando de
governos municipais que estão mais próximos das pessoas,
onde elas mesmas perceberam a mudança no seu dia a dia,
e com o passar do tempo entenderão que o melhor, é
utilizar a forma gerencial por eficiência, na gestão do
patrimônio publico! Onde as pessoas escolheram novos
governadores que tenha essa visão e com o passar do
tempo novos legisladores e novos chefes do executivo,
porém tudo se trata de um ciclo que deve se aperfeiçoar.
Cenário:

A velha politica ainda reina no Brasil e principalmente no nosso município,
barganhas e influencia fala mais alto, do que a própria gestão do bem público. As
mesmas famílias comandam a nossa politica há décadas, e não vemos melhoras
aparente, com a população sendo deixada de lado dia após dia.

Solução:

Seremos os pioneiros, traremos a forma gerencial de governar por eficiência sendo
pautado pela inteligência, buscando a melhoria de qualidade de vida dos nossos
cidadãos, este é o único objetivo. Todo este processo será desenvolvido por meio
de um ciclo governamental onde todas as secretarias terão o mesmo objetivo de
atender bem o cidadão, mas cada uma atendendo a sua função social.

6. Combate: Corrupção e Ineficiência
Corrupção e ineficiência levou nosso país a um limbo, de
pobreza e sofrimento ao longo dos séculos. O nosso povo e
sofrido e determinado a vencer, porém precisamos
melhorar o governo e a politica, sendo implacáveis com a
corrupção e intolerantes com a ineficiência.
Cenário:

A ineficiência reina nos municípios, que por estar na ponta sempre usa o discurso de
falta de recursos, porém o que leva a falta de recursos é o desvio de verbas e a
corrupção desenfreada, deixando todos os serviços públicos com uma qualidade
péssima.

Solução:

O próprio governo municipal fará a fiscalização por meio da secretaria de inteligência
municipal, demostrando novamente que a melhoria iniciasse de um ciclo, onde a
população os governantes e a gestão trabalhem e conjunto para mudar a forma de
governar, acabando com a corrupção e melhorando o serviço prestado.

7. Enxugamento da Maquina pública

A redução de cargos desnecessários que são utilizados
como cabide político deve acabar! A criação de uma
secretaria enxuta que fiscalize e assessore as outras
secretarias pode sair desta redução. Com menos gastos e

mais inteligência, faremos muito mais!

Cenário:

Hoje temos uma maquina publica inchada, para poder abarcar quase uma dezena de
partidos políticos aliados do prefeito, se tornando uma bola de neve de gastos e
desvios, deixando de lado a eficiência e o serviço público a ser prestado.

Solução:

Somente teremos cargos necessários para um bom atendimento publico, sendo geridos
por especialistas sem vinculo politico, sendo cobrados por eficiência e desempenho.
Se isto é possível? Isto já ocorre em algumas partes do mundo! Só depende de nos
implantar uma nova forma de governo municipal!

Gerar incentivos à instalação de novas unidades industriais e comerciais no
município, e do fortalecimento das existentes:
Incentivo à capacitação profissional:
Articular-se com entidades representativas para o setor, geração de emprego e renda:
Agilizar os processos, reduzindo a burocracia para a abertura de empresas, Rank 1.
Elaborar e implantar Plano Diretor de Logística, com foco em tornar o Município um
centro de referência na cadeia de transporte e logística voltados ao agronegócio.
(Nível Federal)
Fomentar e apoiar a criação de aplicativos de fomento para a cidade de Goiânia.
Incentivar o setor têxtil para fortalecer a Goiânia em detrimento das áreas
concorrentes no País.
Coordenar e financiar a implementação de projetos de desenvolvimento da economia
local, com parcerias privadas.
Trabalhar e buscar incentivos para a restruturação econômica dos afetados pela
Covid19, R-2021
Criação do polo tecnológico com fibra ótica voltada para empreender, na região
central da capital.

Incentivar o desenvolvimento de novas técnicas que possibilitarão aumentar a
produtividade em diversos setores que beneficiam a população Goianiense.
Criar parceira com a FAPEG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás)
para trabalhos de desenvolvimento regional.
Estimular competições entre instituições locais de criação e desenvolvimento de
tecnologias inovadoras, com parcerias público privadas, para desenvolvimento local.
Criar o Goianiatec de incentivo para turmas de ensino técnico para jovens e
adolescentes para que possam sair da escola já com uma função social a desempenhar.
Usar toda a ciência e tecnologia disponível ao município na educação saúde e
segurança, incentivando criação de projetos locais.
Implantação do projeto Escola Inovadora onde todas as escolas do município
decidiram uma área de inovação para seguir com grupos de alunos, sendo incentivado
pelo município.

Melhorar a qualidade do ensino valorizando os professores e servidores da rede
municipal de educação, buscando a equidade na Rede Municipal de Ensino,
independente das condições social, econômica, étnico-racial e cultural da
população.
Aumentar o investimento na educação infantil com a ampliação de vagas em
Cmeis e creches, buscando verbas municipais, estaduais e federais, e privadas, para
acabar com as filas de espera.
Garantir que todas as escolas disponham de bibliotecas e de quadras poliesportivas
cobertas nas áreas disponíveis.
Reformulação no Plano de carreira dos educadores que atuam na educação
infantil, com ampla discussão sobre jornada, formação, crescimento na carreira,
licença para estudos e equiparação. Estender a aposentadoria especial dos
professores aos educadores da educação infantil.
Gerar o acompanhamento Escolar municipal, para monitorar o aluno ao longo do
processo de ensino.
Criação do telefone institucional de todas as unidades de ensino municipal, para
ter uma comunicação mais efetiva entre diretores coordenadores pais e discentes.

Prevenção de
Saúde Escolar
Educação Para Todos
voluntários, para auxilio e acesso por todos os estudantes do município, com
materiais disponíveis 24 horas, para reforço escolar.
Não aceitar nenhum tipo de ideologia extra educacional a não ser o da instrução
técnica, psíquica, e social em busca do intelecto do discente.
Ampliar o acesso à educação integral.
Monitorar e avaliar os resultados das escolas e dos alunos em grupo e
isoladamente buscando aperfeiçoamento.
Preparar a escola para agir de forma preventiva em relação ao consumo de drogas
e a violência
Buscar parcerias externas para manutenção das estruturas escolares, buscando
sempre a qualidade do ensino baseado em bem estar social e físico.
Implantar o Colégio Militar Municipal, para melhorar o futuro de nossas
crianças.
Promover auditoria de infraestrutura nas unidades de ensino, municipal.
Incentivar o Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA); Contribuição de
Patronos.

Prevenção de Saúde Escolar

sa

saúde de nossas crianças, reduzindo a incidências de idas às unidades de
atendimento, reduzindo as filas.
Aumentar o número de equipes médico-hospitalares, com uma readequação do
sistema, baseado em eficiência e prevenção.
Ágil Atendimento médico de urgência nas Unidades Básicas diminuindo o tempo
de espera, desafogando o sistema, para uma maior facilidade de atendimento de
saúde por agendamento.
Promover a atenção integral à saúde da população de Goiânia com ênfase nas áreas
e populações de maior vulnerabilidade.
Desenvolver campanha educativa em todas as escolas municipais, particulares,
estaduais, igrejas, clubes de serviços, objetivando a prevenção ao uso de drogas.
Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade física
voltada para a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as faixas etárias e
Patrulha da
saúde
Ampliar o atendimento as Gestantes, para 24 horas, nas maternidades públicas Contribuição Patronos.

Saúde
Goiânia
Manter os programas da prefeitura que são bem avaliados e fortalecer a parceria
com o Ministério da Saúde.
Park dos Esportes
quanto a saúde física e mental.
Aumentar a alocação de recursos para a Saúde
Usar toda a ciência e tecnologia disponível ao município na saúde, incentivando
criação de projetos locais.
Adaptação Pandêmica
Fundo Auxiliar de Saúde Municipal , com recursos públicos e privados,
pois como demostrado em momentos Pandêmicos, os primeiros a sofrerem baixas
com as dificuldades públicas de saúde são as iniciativas privadas.
Ampliar o uso da Telemedicina como instrumento importante no diagnóstico a
distância de patologias e de orientação de procedimentos e tratamentos médicos
implantando o prontuário medico eletrônico.
Reformar, readequar, ampliar e reequipar as Unidades Básicas de Saúde.
e

Estes aplicativos podem ser utilizados por qualquer cidadão.
Aprimorar a gestão dos recursos financeiros destinados à saúde. Projeto Patronos.

Gestão Integrada de Segurança vinculado diretamente ao gabinete do prefeito. O
prefeito assumindo a correta responsabilidade que lhe cabe na segurança pública
criando parcerias e atuando diretamente com, Guarda municipal / Policia Militar /
Policia Civil / Policia federal.
Melhorar o efetivo atual da guarda municipal nos próximos quatro anos, criando a
academia da Guarda Municipal com curso de formação.
Criação de núcleos de proteção ao cidadão (módulos locais) nos bairros com pelo
menos dois guardas municipais em cada núcleo exercendo atividades que
promovam a tranquilidade pública e a paz social. Bairros bastante populosos devem
ter mais de um módulo de forma a facilitar o rápido atendimento local.
Criar o sistema municipal de vídeo monitoramento, integrando sistemas já
existentes públicos e privados, e ampliando para as áreas definidas em comum
acordo com os conselhos de segurança comunitários priorizando os pontos de maior
insegurança nos bairros.
Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas, praças e parques em projetos que inibam
a criminalidade.
Engajar e dar apoio necessário aos Conselhos Tutelares nas ações preventivas de
segurança envolvendo crianças e adolescentes.

Criar o Fundo Municipal de Segurança. Contribuição patronos.

Fortalecimento das atividades da PMGO, através de convenio para pagamento do
banco de horas do serviço extraordinário remunerado. Contribuição patronos.

Desenvolver, gerar empregos, distribuir renda, implementar políticas de
transferência e complementação econômica e aumentar a escolaridade, são as
principais formas de incluir a parcela da população que vive abaixo da linha
nacional de pobreza, todo nosso projeto é integrado com este objetivo!
projeto Isaias 55
município de Goiânia, proporcionando mantimento para todos.
Ampliação da qualificação profissional dos adolescentes na modalidade aprendiz
(pós 14 anos).
Aprimorar os CRAS existentes por meio de capacitação continuada das equipes
nas atividades socioeducativas fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários de crianças, adolescentes, jovens e idosos.
Oferecer apoio social, psicológico e jurídico aos idosos em situações de violação
de direitos, como violência intradomiciliar, discriminação e situação de rua.
Fortalecer o combate ao trabalho infantil.
Ampliar o número de centros de atendimentos à mulher que sofre violência
doméstica. CEVAN Privado.
Aprimorar o sistema de informações, monitoramento e avaliação da política
pública de assistência social.
Prevenir a violência por meio de campanhas informativas anuais.
Criação do aplicativo de denuncia de agressão, - Basta
Tratar a acessibilidades como medida pública de saúde. Levando dignidade aos
idosos e aos portadores de necessidades especiais. Centro DIA

Iremos mudar a forma como o goiano se desloca por transporte publico e privado,
utilizando as 17 medidas do projeto MUM de mobilidade Urbana, que ira resolver
o transito da capital.
Com o projeto MUM

Mobilidade Urbana Municipal, vamos desmunmificar a

cidade, liberando o transito, e valorizando as ruas da cidade retirando a grande
massa de ônibus do centro e transferindo para as periferias.
Cobrar, buscar e incentivar junto aos governos Estadual e Federal a implantação do
anel viário da BR153 por fora da cidade de Goiânia para melhoria de transito e
transporte, sendo a atual BR transformada em uma via publica de escoamento entre
municípios. Conforme acordo ANTT e concessionária da BR
Reestruturar a Secretaria de Infraestrutura Urbana e as Subprefeituras, criando as
equipes de reparo municipal
infra estrutura de sua região. Asfalto, iluminação, poda...
Criação de Parks modelos, com estudos para melhoria de transito, lazer, esporte
cultura para cada região.
Utilização de aplicativos de monitoramento para solucionar os problemas com
mais agilidade, buracos em ruas, lapadas queimadas, bueiros entupidos, áreas de
lixo irregular, tudo utilizando a geolocalização.

Concluir obras inacabadas e que tem grande impacto na política de mobilidade
urbana e qualidade de vida.
Revisar os corredores de ônibus exclusivos de acordo com estudos técnicos e
sempre dialogando com a população.
Conclusão do anel das marginais Capim Puba, Marginal Botafogo, Leste-Oeste
Revisar o Plano Diretor visando o centenário da capital, buscando um projeto
inteligente, afastando de interesses escusos.
Modernizar a nossa infraestrutura, planejando cada ação para o futuro prospero de
nossa capital.
Catalogar as áreas de risco por e seus moradores por localização georeferencial,
criando um banco de dados dinâmico, para medidas mais assertivas em criação de
bairros e novas moradias.
Visão voltada para melhoria da infraestrutura dos bairros mais afastados do centro,
como asfalto, saneamento básico, iluminação, transporte e segurança, tópicos
básicos de sobrevivência com qualidade de vida, em busca de desenvolvimento
social integrado da cidade de Goiânia.
Refundamento da capital, com melhor uso do espaço público!

Controlar e restringir o comércio e ação inclemente sobre criadouros clandestinos
de animais.
Praticar uma atuação eficaz e precisa da Fiscalização Municipal para o cumprimento
das legislações vigentes de proteção e defesa dos animais, que atue de forma
educativa, preventiva e punitiva.
Criar o Selo Amigos dos Animais para estabelecimentos comerciais da área,
clínicas veterinárias, veterinários autônomos, entre outros, que atuem em parceria
com os objetivos da Prefeitura Municipal.
Implantar parcerias para unidades de atendimento veterinário nas regionais da
Prefeitura de Goiânia.
Implantar uma política pública de controle ético de populações de animais urbanos,
por meio de programas permanentes, massivos e continuados de castração
(esterilização cirúrgica) de cães e gatos.
Inibir e averiguar roubos a animais focando na proibição de venda ilegal para
reduzir a criminalidade deste tipo de delito, aplicando multas caso necessário.

