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Goiânia infelizmente esteve entre as capitais mais
violentas do mundo e ainda colhemos os frutos dessa época.
A criação da Secretaria de Segurança Comunitária é um
caminho que a prefeitura de Goiânia precisa trilhar pra gerar
mais segurança nos bairros. Segurança pública é um dever do
Estado, mas o município também pode auxiliar nessa tarefa.
Em praticamente todos os bairros temos uma praça,
escola, creche ou uma feira. Esses locais podem ser utilizados
como bases operacionais da SSC.
A guarda Municipal não vai perder sua força. Vai
continuar com poder de polícia, mas deve assumir um caráter
mais comunitário, se transformando na guarda do cidadão.
Haverá também maior integração às Polícia Militar do Estado de
Goiás e à Polícia Civil.
A GCM deve passar por um processo de valorização, com
revisão de seu plano de treinamento, doutrina, manualização,
normatizações, cargos, carreiras e salários.
Os GCMs estarão mais próximos das comunidades,
coletando informações em tablets ou palm tops sobre questões
de segurança nos bairros, ruas mais perigosas, possíveis
elementos perigosos em circulação, etc.
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De imediato, vamos trabalhar a aquisição de novas
tecnologias como drones e câmeras de segurança, com
capacidade para captura de imagens noturnas e de maior
alcance.
A SSC deve fazer parte de uma grande engrenagem junto
com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Uma central de
controle será montada pra acompanhar simultaneamente a
segurança das vias públicas mais movimentadas da cidade,
praças e prédios públicos, bem como o transporte público da
capital.
A referência de central de controle é a da URBS de
Curitiba, capital paranaense. É uma central compartilhada, que
conta com uma equipe integrada, monitorando toda cidade.
Premiações serão oferecidas para equipes ou agentes da
guarda que conquistarem resultados práticos sobre a redução
de índices de criminalidade no perímetro de um prédio Público.
Um helicóptero será alugado para operações sazonais da
guarda municipal em momentos específicos, quando houver
necessidade de trabalhos estratégicos. A frota de veículos da
GCM será renovada com a aquisição de veículos mais ágeis e
com motores mais potentes.
Todos os veículos da guarda terão câmeras de segurança
com captação obrigatória de imagens internas e externas do
veículo. Isso gera mais transparência e credibilidade nas
operações de segurança. Também estudaremos a utilização de

câmeras individuais para a proteção dos guardas municipais e
melhor acreditação das suas ações.

Consolidar Goiânia como uma cidade referência em
monitoramento e segurança comunitária.

✓ Criação da Secretaria de Segurança Pública de Goiânia.
,./ Criação do Centro de Segurança Comunitária.
si Realização de concursos para suprimento de efetivo da
GCM e Defesa Civil.
✓ Reaparelhamento e Retreinamento da Guarda Civil
Metropolitana.
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CORRUPÇÃO E FRAUDES

Vamos adotar duas linhas de trabalho pra combater os
casos de corrupção, desvios de conduta, desvios de integridade
e abuso de autoridade durante nossa gestão.
A primeira estratégia é dar mais autonomia para a
Corregedoria da Prefeitura de Goiânia. Teremos um sistema
integrado com o Ministério Público. Quando uma denúncia de
corrupção chegar até nossa Ouvidoria e Corregedoria,
automaticamente o MP será comunicado. Todas as denúncias
serão acompanhadas simultaneamente pela Procuradoria Geral
do Município e pelos promotores estaduais.
Uma outra abordagem que tem de ser implantada
urgente é uma política de compliance, que significa andar de
acordo com as normas. Infelizmente a prefeitura de Goiânia
ainda não adotou essas regras em seu ciclo completo e vários
casos de corrupção e de mal uso dos recursos públicos surgiram
nos últimos anos na capital.
Tivemos casos no Mutirama, na SMT e denúncias graves
no IMAS, e recentemente, denúncias graves na Secretaria de
Educação.
Esse conjunto de regras pode reduzir até 60% os casos

nos órgãos públicos, bem como melhorar sensivelmente a
imagem e a efetividade dos órgãos públicos, agregando valor.

Nós acreditamos e reconhecermos a importância de
operações de combate ao crime de colarinho branco, como a
Operação Lava Jato. Defendemos que essa e outras operações
continuem em todas as regiões do Brasil. Acreditamos que o
Ministério Público e a Polícia Federal têm acertado muito mais
do que cometido erros até aqui na condução da operação.
Não haverá tolerância com a corrupção em nenhum
escalão da administração municipal. Todas a denúncias que
tiverem o mínimo de elementos concretos contra a pessoa
denunciada serão investigadas de imediato. Caso a denúncia
tenha indícios reais de fraude, tentativa de fraude e de crimes, a
pessoa será imediatamente afastada do cargo até a apuração
completa por meio de Processo Administrativo, Inquérito Civil
Público ou Inquérito Policial.

Estabelecer um conjunto de ações para a otimização da
máquina pública municipal com foco na boa gestão dos
recursos, transparência e rigor no combate à corrupção.
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M15505
s( Fortalecimento e modernização da estrutura da
Procuradoria Geral e Ouvidoria do Município.
,/ Criação de diretorias de governança em todos as

secretarias e repartições.
,/ Criação do departamento de compliance em todas as
secretarias e repartições do município.
.1 Assinatura de convênios com Ministério Público e
Tribunais de Contas para o acompanhamento em
tempo real de denúncias envolvendo servidores, bem
como o acompanhamento de licitações e execução de
obras e serviços.

Nossa concentração total de esforços para a juventude
vai acontecer nos bairros da periferia de Goiânia. Entre as
regiões de Goiânia com pior IDH, os problemas do jovem serão
encarados de forma implacável.
A região Noroeste por exemplo, tem aproximadamente
100 mil jovens e não conta com nenhum programa oficial do
poder público para atender a juventude.
Nosso objetivo é trabalhar em parceria com os governos
do estadual e federal a criação da Unidade Jovem, um lugar
onde o cidadão vai ser recebido e encaminhado para as
oportunidades certas.
A prefeitura tem de trabalhar uma espécie de triagem em
‘ relação aos jovens e oferecer suporte, isso faz a diferença na
vida da pessoa. Não podemos desperdiçar o potencial dos
jovens goianienses.
Os jovens que tiverem aptidão para os trabalhos técnicos
serão encaminhados para esses cursos. Os que se destacarem
nas artes, os que tiverem habilidade para práticas esportivas
também terão o suporte do centro da juventude.
Geração de emprego dentro do poder público municipal,
bem como no setor privado é um dos objetivos de nossa gestão
e isso também está no nosso plano de governo.

Vamos criar o cargo de agente escolar. São monitores que
vão atuar dentro das escolas municipais e CMEls. Isso será feito
via concurso público destinado a jovens entre 18 e 29 anos.
Em Goiânia nós temos 173 escolas que podem ser
utilizadas. Muitas delas têm quadra de esporte. Algumas têm
quadra coberta. Aos fins de semana as escolas estarão abertas
para atender a população.
Professores de educação física serão convidados pra
participar de programas de iniciação esportiva aos fins de
semana e vão ganhar hora extra por isso. Vamos convidar as
academias de ginástica e de artes marciais para se integrarem
nessa parceria. As academias que enviarem profissionais de
maneira regular e comprovada terão descontos nos tributos
municipais.

Criar um ambiente para que nossa juventude desenvolva
seu pleno potencial dentro de suas comunidades e que nossos
jovens fixem seus sonhos e projetos em nossa capital.

,7 Criação da Secretaria da Juventude, com orçamento
especifico para o desenvolvimento de políticas
públicas voltadas para os jovens de Goiânia.
V Criar as Unidades da Juventude, um importante
espaço de triagem e encaminhamento dos jovens
para cursos de qualificação, convênios com cursos de
para
prática
esportiva
e
encaminhamento
oportunidades para vagas que surgirem no mercado
de trabalho privado.
,7 Implementação de um programa de incentivo a
práticas esportivas, atividades culturais e de artes
dentro das escolas públicas municipais dentro do
projeto Escola Aberta, com foco especial no potencial
de nossa juventude.

AGRICULTURA FAMILIAR

Nossa capital ainda tem um potencial enorme pra se
desenvolver na agricultura familiar. Nossa CEASA está entre as
maiores do Brasil. No entanto, boa parte dos produtos que são
comercializados na Central são de fora, até mesmo de outros
Estados.
Um paradigma precisa ser quebrado. A agricultura
familiar que fornece hoje mais de 80% dos produtos colocados
nas mesas das famílias brasileiras quase não conta com linhas
de financiamento. Por outro lado, a macro agricultura, que
exporta praticamente tudo o que é produzido no país, conta
com mais de 85% dos créditos do governo.
Continuaremos trabalhando na conservação do cinturão
verde de Goiânia. Acreditamos que é importante e até questão
de sobrevivência cuidar das áreas verdes de nossa capital. No
entanto, com dados em mãos, vamos oferecer apoio integral
aos pequenos produtores no entorno de Goiânia, dando a eles
todas as ferramentas necessárias pra que possam produzir,
gerar empregos e riquezas para nosso município.
O banco de alimentos do município de Goiânia será
fortalecido pra atender mais instituições. O ideal é dobrar nos
próximos dois anos o número de entidades atendidas, fazendo
o que tem de ser feito, que é conveniar mais produtores. Nossa
prioridade é fechar contratos e convênios com quem produz no

perfil de agricultura familiar em Goiânia.

Atualmente o banco de alimentos do município atende
cerca de 15 mil pessoas. Nossa meta é levar esse atendimento
para 50 mil pessoas. No momento que estamos atravessando
(pandemia do novo coronavírus), nossa capital irá necessitar de
programas municipais de combate à fome com muita urgência.
Os últimos relatórios sobre o Produto Interno Bruto (PIB)
do Brasil mostram a importância da agricultura familiar. Em mais
da metade dos municípios brasileiros, a agricultura família
representa cerca de 40 % da economia destas cidades.
A prefeitura de Goiânia terá convênios com as instituições
ancárias para fortalecer a agricultura familiar, intermediando
linhas de crédito. Em muitos casos, a prefeitura vai se posicionar
como fiadora do produtor, porque esse tem a terra à disposição
para produzir. Em resumo, o pequeno produtor tem o que a
sociedade precisa.
Hoje o Ministério da Agricultura tem vários projetos que
podem ser aplicados em Goiânia, tem recursos disponíveis, mas
o poder público peca por falta de foco e da inconsistência dos
projetos enviados. Tem muitos recursos que chegam a Goiânia,
ficam parados e voltam pra Brasília.
Os produtos produzidos pelas famílias goianienses
estarão inseridos em um projeto maior. Vamos criar um selo de
qualidade dentro de padrões internacionais, para tudo que for
produzido dentro dos limites do município. Nossa capital
também terá uma identidade de exportação.

Um grande absurdo acontece em Goiânia. Existem
centenas de APMs (Áreas Públicas Municipais) que estão vazias,
com mato alto. A prefeitura não consegue construir o que
deveria em um curto espaço de tempo e não incentiva a
população a usar de maneira comunitária aqueles espaços.
Uma APM pode e deve ser usada pra produzir os
hortifrutigranjeiros das famílias. A prefeitura entra com os
insumos, ajuda com o suporte técnico e as famílias repartem a
produção. Quem quiser plantar por contra própria terá a
autorização desde que venda com um preço mais em conta para
a comunidade.
Todo o potencial de parceria com a Embrapa será
utilizado em nossa capital. O ideal é dar autonomia para
empresa desenvolver suas pesquisas dentro do nosso
município. Esse pessoal é como o "rei midas", onde eles chegam
eles transformam a realidade local.
Vamos comprar pequenos tratores pra serem utilizados
nesses locais pra preparar o solo e ajudar as pessoas que
querem produzir ali seus alimentos.
Esses locais não podem ser usados pra fins comerciais.
Queremos e poderemos, juntos, dar a Goiânia uma nova
imagem: Cidade de Excelência.

Criação da Secretaria de Agricultura Comunitária do
Município de Goiânia.
•7 Fortalecimento do banco de alimentos, com meta clara
de triplicar a distribuição gratuita de alimentos com
origem em nossa agricultura municipal.
,7 Abertura de convênios com Emater e Embrapa para o
fortalecimento da agricultura nos limites geográficos do
município de Goiânia.
,/ Criação do Selo Goiânia de Qualidade, que atestará a
qualidade de nossos produtos para comercialização
com o restante do país.
,/ Criação de uma agência de fomento dentro da estrutura
de Secretaria Municipal de Agricultura Familiar.
Abertura de linhas de créditos para os pequenos
agricultores e suas famílias que produzem dentro de um
contexto de agricultura familiar.
,7 Incentivo às aquisições de alimentos por licitações
públicas junto aos pequenos produtores e cooperativas,
usando as prerrogativas e prioridades já existentes na
Lei de Licitações.

