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1. Introdução
A cidade de Goiânia é a capital administrativa, econômica, social e política
do estado de Goiás. Foi fundada em 24 de outubro de 1933, na região da
Campininha, pelo então governador Pedro Ludovico Teixeira. Este ano, Goiânia
faz 87 anos de emancipação política com mais de 1,5 milhões de habitantes, um
crescimento nunca imaginado pelo seu projetista, o arquiteto e urbanista Attilio
Corrêa Lima, que planejou a cidade para 50 mil habitantes.
Goiânia sempre foi pensada pelos moldes da vanguarda e da modernidade,
adequando o novo dentro de princípios de base social e cultural. Foi com este
mote que o urbanista Armando de Godoy reformulou o projeto original da
cidade, idealizando transformações significativas em Goiânia como a inserção
do parcelamento do Oeste e fortes mudanças no arruamento do bairro Sul, hoje
Setor Sul, concebendo tal área sob forte inspiração do movimento das cidadesjardim, teoria fundada pelo urbanista Ebenezer Howard (pré-urbanista inglês,
conhecido por sua publicação Cidades-Jardins de Amanhã, de 1898, na qual
descreveu uma cidade em que as pessoas viviam harmonicamente juntas com a
natureza). Em 1935, Armando Godoy assinou o plano diretor de Goiânia.
A área do município de Goiânia é constituída por 728,841 Km², situada no
Planalto Central, Região Centro-Oeste do Brasil, figura entre as maiores capitais
brasileiras pela sua gente e povo acolhedor, costumes, tradição, história, traços
culturais e por sua posição geográfica privilegiada. De Goiânia surgiram ilustres
figuras que contribuíram expressivamente para o desenvolvimento econômico e
social do nosso Brasil.
Com os tempos, a cidade cresce e se modifica. Na década de 1970, a população
cresce consideravelmente, mais que dobrando em comparação à década 1960 e

os efeitos desse crescimento são vistos com o acréscimo de milhares de carros
no trânsito, o aumento do fluxo e da movimentação constante de pessoas na
cidade, novos desenhos para a cidade que se expande, com a consolidação
dos meios de comunicação de massa, com a inauguração do Estádio Serra
Dourada, reconhecido como um dos mais modernos do Brasil à época, e com
a expansão acelerada dos loteamentos urbanos. Goiânia ultrapassa o número
de 700 mil habitantes na década de 80, sendo sua grande maioria composta
por moradores da área urbana do município. Como consequência deste
crescimento, aparece um grande número de loteamentos para as classes de
baixa renda em cidades vizinhas, como Aparecida de Goiânia.
O Centro-Oeste se fortalece com o agronegócio e expande em oportunidades
de emprego, renda e novos negócios nos anos 90. Desta forma, Goiânia por
ser capital centralizada e geograficamente privilegiada dentro do território
brasileiro, passa a receber um grande número de famílias carentes vindas do
Nordeste e Norte do Brasil, tornando a expansão da cidade mais expressiva em
áreas periféricas – a região noroeste é a que mais cresce no período, seguida
pela região oeste. Um forte aditamento na área habitacional veio na década de
2000 com o surgimento dos condomínios horizontais, além de o município ser
alvo de alta especulação imobiliária. Asfalto, esgoto, iluminação e novas áreas
de lazer foram benefícios de muitos bairros mais afastados, fazendo com que
Goiânia fosse considerada referência nacional em qualidade de vida. Mas, a
cidade também amargou situações de desigualdade social.
Conhecida como a capital brasileira com o menor número de favelas, Goiânia
tem inúmeras invasões. Em 2009, existiam 141 áreas irregulares na capital
goianiense. A situação se deve pela transferência das famílias moradoras em
invasões para as periferias da cidade. A Organização das Nações Unidas (ONU),
em relatório apresentado em 2012, observou que Goiânia era a décima cidade
mais desigual do mundo e a primeira mais desigual do Brasil.
Sendo um dos maiores centros financeiros do país, Goiânia tem como base
econômica o setor terciário (80% da economia do município), com destaque

para saúde, atividades imobiliárias e administração pública. Também está
entre as capitais que mais geram emprego. O setor secundário tem seu
destaque com indústrias farmacêuticas, de alimentos e confecção. O município
é o quarto maior polo de confecção do país, perfazendo 60% das empresas de
moda instaladas no estado.
De acordo com o Censo de 2010 (IBGE), Goiânia é a 14ª capital brasileira
com a maior densidade demográfica do país (1.776,75 hab./km2) e a Região
Metropolitana de Goiânia está no 15º lugar do ranking (325,21 hab./km2).
Para uma capital localizada em pleno Cerrado, a realidade está em sintonia
por fazer parte de umas das regiões de Goiás com menor preservação de
vegetação nativa e pertencer a um dos biomas mais devastados do Brasil.
O município tem sofrido com o aumento da poluição do ar por queima de
combustíveis fósseis, diminuição de sombreamentos e maior incidência
solar, aumento de temperaturas, estiagem. Levantamento realizado pela
Universidade Federal de Goiás (UFG), em 2016, constatou a perda da metade
das áreas verdes entre os anos de 1986 a 2010. Para uma cidade conhecida
nacionalmente pelas áreas verdes, pelos altos índices de qualidade de vida e
pelo crescente aumento de parques e bosques, hoje, Goiânia se vê incipiente e
em retrocesso pela diminuição da arborização, do seu bolsão verde. Em 2019,
ao todo eram 32 parques e bosques implantados na cidade.
Não muito longe estão os impactos nas águas de Goiânia, em seus 85 cursos
d’água, deles 80 córregos, 04 ribeirões e o rio Meia Ponte único na cidade.
Devido ao crescimento populacional desordenado, problemas ambientais
se agravaram na capital, comprometendo a qualidade dos cursos d’água,
nascentes e abastecimento. Uma realidade que abarca áreas diversas de

atendimento à população como saúde, educação e cultura.
Podemos dizer que Goiânia é uma cidade para ser planejada, voltada para
o acolhimento de seus habitantes e para a inovação de pensamentos e
manifestações. É uma cidade jovem, vanguardista e cosmopolita, nova em
estrutura, equipamentos, conceitos. Mas, está perdida em sua adolescência,
tentando se reconhecer em espelhos diversos e se perdendo dos princípios que a
fizeram nascer. A cidade está confusa, tonta pelas mudanças que o mundo gera,
pela velocidade das transformações e pela falta de bússola. Sua essência está
viva, mas esquecida pela força que os tempos mais novos e incertos impõem.
É momento de planejar o futuro de forma efetiva, segura e responsável, com
olhar contextualizado, sistêmico, estratégico, sustentável e globalizado. Goiânia
se estabelece como uma jovem que sonha criar independência em sua fase
adulta, quer galgar um futuro promissor, consolidando suas raízes e construindo
seu caminho de forma criativa e visionária.
Por isso, devemos começar pelo “porquê”: A cidade foi criada e se fez como?
Quais os propósitos da cidade? Quais são suas bandeiras? Qual é o seu
ideal? Que olhares constituem Goiânia? Qual é sua identidade? Quais os
caminhos foram percorridos e os a serem trilhados? De todas as mudanças e
transformações sofridas, quais delas asseguram a Goiânia que sua população
anseia, e resguardam e resgatam o seu porquê?
A construção vem com o tempo e com as mais fortes e autênticas convicções
e ações de melhoria para que a cidade a que pertencemos chegue
verdadeiramente a ser uma cidade do século XXI, uma cidade efetivamente
sustentável (com equilíbrio ambiental e urbano, indo além dos recursos do meio
ambiente que são escassos e finitos) e uma cidade de configuração exponencial,
em que os recursos sejam infinitos e abundantes, tenha escalonamento de
serviços com qualidade e excelência, sustentabilidade integral (ambiental,
espacial, administrativa, financeira, econômica, cultural), tenha inteligência
ampliada e uma robusta economia para o desenvolvimento (potencialidades,
cultura e suas expressões, ideias, criatividade efetiva, inovação, turismo e

tecnologia).
Nossa ação, a partir de então, é identificar as nuances e necessidades da cidade,
para efetivar a integração do novo e do velho (inovar reforçando os princípios),
do rico e do pobre (potencializar para equalizar direitos e deveres), do singular
e do universal (fortalecer a identidade para ampliar os caminhos com visão
global).
E para tal feito, temos o nosso propósito: realizar a construção do planejamento,
instituir e fortalecer a identidade vanguardista de nossa cidade e trazer ações
inovadoras.
Porque é isso que nossa Goiânia merece.

2. Justificativa
Dentre as transformações da sociedade uma das mais discutidas são os
novos rumos da cidade. Rupturas acontecem a todo o momento, nada mais
é como antes, perdeu-se muitas das bases fundamentais do que o mundo
era e nem mesmo se sabe para onde se vai. A desorientação está na falta de
percurso traçado, de estradas a serem construídas para que se possa caminhar
com segurança rumo a um novo horizonte de mudanças que venham ser a
esperança de novos dias, iluminadas pela garantia de bons ventos, de políticas
que realmente efetivem melhorias verdadeiras, substanciais e palpáveis de uma
cidade voltada às necessidades legítimas e desejos autênticos da população.
O sentimento de cada um, do cidadão, da população é de cansaço e desgaste,
falta de forças e de visão de futuro, um quadro negro diante dos olhos, sem
ao menos se saber qual é o primeiro passo e a fonte de abastecimento para
seguir na jornada para a (re)construção do que é válido e a construção de
novos trajetos, pois os novos paradigmas já chegaram alicerçados em novas
plataformas, pondo à prova a própria existência do homem, enquanto ser social
e habitante da cidade.
O chamado do candidato e da campanha política da coligação “Esperança
Goiânia” aconteceu por meio do exercício diário da vivência no campo público,
do diagnosticar, do entender, do compreender e do participar do processo de
mudança prática e genuína, com a construção de um novo mundo espacial,
de convivência e de existência do indivíduo e seu núcleo social (a família) de
forma integrada, integral e com qualidade de vida (essência do se viver bem
em toda a sua inteireza). Não foram poucos os insights que ocorreram para o
comprometimento com o planejamento de um propósito de cunho coletivo e
de tamanha envergadura. É o compromisso direto com a mudança e a gestão
responsável, ágil e assertiva da cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás,
pertencente à uma Região Metropolitana composta por mais 20 municípios
adjacentes.

Os desafios são grandes, mas o pensamento compartilhado, a junção colaborativa
de pessoas engajadas e uma liderança confiante e com propósito inspirador
de tornar Goiânia a melhor capital para se viver no Brasil, trazem força e
determinação para a realização de uma campanha aberta, clara, propositiva,
sincera e bonita para as Eleições 2020.
Pensar, planejar, agir e executar transformações nunca foram verbos tão
aclamados por todos os partícipes do movimento da vida, sendo urbana ou
rural, sendo simples ou complexa, sendo fácil ou difícil, sendo nossa ou sua. A
verdadeira moção para uma mudança significativa, representativa e efetiva vem
pela diminuição das dores e pela solução imediata das fraturas expostas da nossa
cidade. Vem pela atenção e pelo cuidado, principalmente, daqueles que mais
precisam, tendo como ação a diminuição da desigualdade e empregando energia
para o enfrentamento do que está por vir.
O Plano de Governo vem ao encontro da elaboração de novas formas de
compreender a cidade para que sejam ativadas suas maiores esperanças:
a resolução dos problemas hoje, o direcionamento sobre as incertezas que
nos cercam, o planejamento de ações para um futuro positivo e promissor, a
construção de dias melhores e seguros para cada cidadão e o todo coletivo, a
garantia real da disponibilidade de serviços de qualidade com atendimento
de excelência, a construção de uma cidade planejada, solidária, dinâmica e
competitiva – a cidade que eu quero pra mim.
É o resgate da dignidade, da identidade, da energia, do movimento, do viço, da
cor, da atividade, da vontade, da paixão, do fervor, do entusiasmo, do impulso, da
vida da cidade. É a construção da maior certeza que podemos ter: sermos felizes,
participando ativamente do ambiente em que estamos inseridos, contribuindo
para o crescimento da nossa família, assegurando o desenvolvimento e a evolução
crescente das novas gerações, e impulsionando nossa cidade para um novo platô
de qualidade, de aperfeiçoamento, de tendência, de modelo, de formato, com
visão de O SER HUMANO EM PRIMEIRO LUGAR.

3. O Ambiente Eleitoral da Campanha Política
e do Plano de Governo
A eleição municipal de Goiânia em 2020 será realizada, este ano, em primeiro
turno no dia 15 de novembro e, caso haja, o segundo turno no dia 29 de
novembro, e a apresentação e o desenvolvimento da plataforma de trabalho e
das atividades da campanha política e do Plano de Governo serão construídos
com base nas seguintes óticas de ações e de planejamento:
Resíduos econômicos e sociais das crises política e econômica de 2015/2016
•

O Brasil viveu neste período uma das mais graves crises políticas e
econômicas que geraram reflexos recessivos na economia brasileira e,
consequentemente, de perdas significativas de renda e emprego da
população do país.
Em 2020, estamos vivendo ainda sob os reflexos dos resíduos econômicos e
socais destas crises e que foram agravados pela Crise Sanitária do Covid-19
com a introdução de novos fatores como a perda da qualidade de vida, do
bem-estar social, surgimento de um “novo normal” e de comportamentos
socioemocionais.

•

Crise sanitária
A pandemia do Novo Corona Vírus (Covid-19) entrou no rol das grandes
crises globais da humanidade. Afinal, além dos efeitos sanitários, o Covid-19
trouxe consequências econômicas, sociais e políticas que serão sentidas e
enfrentadas pela população goianiense pelos próximos anos, principalmente
nas áreas da política, da economia, da ciência e tecnologia e da segurança.

•

Falta ou ausência de uma política pública de planejamento

•

Goiânia - cidade planejada, próspera e solidária

Nestas óticas, serão consideradas inicialmente as características básicas das
cidades do século XXI, como:

•

CIDADE INTEGRADA

Com uma política urbana que propicia economia na infraestrutura e nos tempos de
deslocamento e combate às expansões horizontais desenfreadas, a verticalização
sem qualidade, sem privacidade e sem conforto e, especialmente, a desigualdade
entre as regiões central e periférica.
•

CIDADE DIVERSIFICADA

Combatendo a homogeneização e/ou especialização única de setores da cidade,
respeitando as diferenças de história e de estilo das regiões e dos bairros, mas
trabalhando pelo direito de todos à infraestrutura, estrutura, aos serviços urbanos e
às políticas públicas.

•

CIDADE HARMONIOSA

Respeitando e preservando o patrimônio ambiental – arborização, jardins,
áreas verdes, nascentes, córregos e fundos de vale, parques e áreas de lazer, e
construindo um equilíbrio entre as construções (área do privado) e os espaços
públicos.
•

CIDADE COM MOBILIDADE

Dotada de um sistema viário estruturado. Hierarquizado e compatibilizado com o
uso e ocupação do solo que possibilite os deslocamentos com rapidez e conforto e
a acessibilidade da população às diferentes áreas e regiões da cidade.
•

CIDADE SEGURA

Que garanta os deslocamentos no exercício do direito de ir e vir, combata a
violência em todas as suas formas, as discriminações das minorias e o uso e o
tráfego de drogas.

4. Visão
Esperança Goiânia.
Construindo uma cidade planejada, solidária, dinâmica e competitiva.
Com a visão de O SER HUMANO EM PRIMEIRO LUGAR.

5. Missão
Conquistar a confiança da população goiana por meio de campanha política
clara, objetiva, positiva, de credibilidade, com responsabilidade e seriedade; e
por meio de Plano de Governo que apresente soluções para as mais profundas
necessidades das diversas comunidades que compõem a nossa cidade,
principalmente as mais carentes e que se encontram em vulnerabilidade social,
para que seja aplicado desde o primeiro dia de mandato pelo novo gestor do
Executivo Municipal.
O propósito é contribuir efetivamente e eficazmente com a mudança
das condições de vida da população goianiense, com as transformações
administrativas essenciais e profundas para a preparação e a construção
de uma Goiânia Planejada, uma Goiânia Solidária, uma Goiânia Dinâmica e
Competitiva, pronta para os desafios que já a cercam e os que estão por vir.
Organizar e produzir o futuro urbano, espacial, econômico, social e cultural
da cidade, garantindo qualidade de vida, igualdade e justiça social para as
gerações que aqui estão e as próximas que criarão os novos caminhos de
Goiânia.

6. Valores
VERDADE
Fonte básica da credibilidade. A candidatura e Plano de Governo conduz-se com
firmeza de propósito, traduzida na ética profissional, no respeito à ordem social e
jurídica, ao direito do cidadão. Apoiada nessa premissa propiciará confiabilidade
às informações, ações e valores, preservando a fidelidade e a grandeza de seu
propósito e missão.

QUALIDADE
Valor fundamental para viabilizar o desenvolvimento da candidatura e Plano de
Governo.

ADEQUAÇÃO
A campanha política precisa inspirar-se na necessidade de adequar seus serviços
às reais demandas do progresso e bem-estar local e aos anseios legítimos dos
cidadãos.

CONFIANÇA/CREDIBILIDADE
Deve posicionar-se como fonte de confiança e credibilidade; valores que realçam o
conceito, a imagem e a missão.

CLAREZA
As ações, intenções e programas devem ser expostos com a máxima clareza,
evitando distorções ou maus entendimentos. A transparência se insere em um
quadro social que necessita de informações sobre o desempenho e compromisso
do candidato e Plano de Governo com a cidade.

EQUILÍBRIO
Permanente necessidade de ajustar às demandas de acordo com critérios de
bom senso, racionalidade, moderação e exigências circunstanciais.

RAPIDEZ
A eficácia e o pronto atendimento a demandas significativas e importantes
para a preservação da identidade e conceito da campanha política e Plano de
Governo. Considerar a variável tempo como determinante de sucesso.

OPORTUNIDADE
A procura do momento exato constitui elemento para a maximização de
projetos da organização - imprevisibilidade das circunstâncias.

PREVENÇÃO/PROATIVIDADE
A harmonia e o equilíbrio da política de campanha e do Plano de Governo
exigem que o foco esteja direcionado a ações proativas e preventivas, que
possam ao longo do tempo, desenvolver condições para a interação do conceito
da campanha e Plano de Governo com todos os seus públicos. As situações
emergenciais indesejáveis tornam-se, com a dimensão preventiva, uma questão
menor.

CORDIALIDADE E RESPEITO
A marca da cordialidade deve guiar as relações, dentro do entendimento de que
tem obrigação de prestar contas - preservadas as regras do respeito recíproco.

IMPESSOALIDADE
Perspectiva do atendimento às finalidades centrais da campanha, sem
favorecimentos a dirigentes ou colaboradores.

UNIFORMIDADE E COERÊNCIA
Obter uniformidade de posições e pontos de vista, evitando a fragmentação
de conceitos e linguagens que podem ser perniciosas. Estabelecer e exercer o
conceito global da candidatura e Plano de Governo.

DIRECIONALIDADE
Formulação das políticas, programas, projetos e ações com o objetivo de atingir
correta e adequadamente os segmentos e públicos.

RESPONSABILIDADES
O valor síntese é a responsabilidade. Consiste na condição de servir aos altos
propósitos e anseios da sociedade por meio de serviços e produtos que refletem
o desenvolvimento e a melhoria de vida da população e o fortalecimento dos
segmentos atuantes na transformação positiva da cidade.

7. Objetivos
O Plano de Governo, o Plano de Metas e os da plataforma de trabalho e
das ações e atividades da campanha política serão realizados seguindo os
roteiros e critérios de desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico,
desenvolvimento social e desenvolvimento agrário e fundiário a ser construído,
planejado e ser implementado no município de Goiânia – período de 2021 a 2024.
Este Plano de Governo é a peça eleitoral que subsidiará a elaboração do Plano
de Metas e, consequentemente, do Plano de Desenvolvimento e dos Programas
Setoriais, contendo as sínteses da plataforma de trabalho e das ações das
atividades da campanha política a ser desenvolvido e implementado pela
Coligação “Esperança Goiânia”, liderada pelo candidato a prefeito Samuel
Almeida (PROS) e pelo candidato a vice-prefeito Marcelo Freitas (PRTB).
O Plano de Metas da cidade de Goiânia será concluído e finalizado até o dia 30
de outubro de 2020, representando e demonstrando o que de fato a população
goianiense quer: uma Goiânia como cidade planejada, próspera e solidária.
Sendo vitorioso, em novembro de 2020, o projeto da Coligação Esperança
Goiânia, a partir de 1º de janeiro de 2021 serão elaborados os Planos de
Desenvolvimento e os Programas Setoriais de cada área temática no sentido
de dar ao município de Goiânia as condições essenciais e programáticas do seu
desenvolvimento econômico e social para o período de 2021 a 2024.
As peças programáticas e sustentáveis de Goiânia, da Cidade Planejada,
Solidária, Dinâmica e Competitiva serão os seguintes:
a. Plano de Governo (setembro/2020)
b. Plano de Metas (outubro/2020)
c. Plano de Desenvolvimento (a partir de janeiro/2021)
d. Programas Setoriais (a partir de janeiro/2021)

8. Síntese do Plano de Governo
A peça eleitoral do Plano de Governo da Coligação Esperança Goiânia foi
elaborada com base em uma Goiânia única, integrada, solidária, próspera,
dinâmica e competitiva, com dimensão territorial extensa e abrangente,
precisando de uma Política Pública de Planejamento para a cidade que a
dimensione e a projete para o período de 2020 a 2040.
Para que Goiânia seja uma cidade apresentada, nesta campanha política, de
forma planejada, próspera, solidária, dinâmica e competitiva, e levando em
consideração o tempo de restauração e o tempo da modernização, para efeito de
didática e do conteúdo programático, apresentaremos os pontos metodológicos
adotados na elaboração e concepção deste Plano de Governo.
a. Goiânia – cidade sábia, próspera e fraterna será denominada doravante de
“Goiânia – Cidade Planejada, Cidade Solidária e Cidade Dinâmica e Competitiva”.
b. Para melhor visualização e dimensão que a Coligação Esperança Goiânia quer
dar ao “ser humano em primeiro lugar”, dividimos as estratégias da campanha
política em 5 (cinco) áreas de desenvolvimento, a saber:
•

Interação, Integração e Desenvolvimento Urbano

•

Interação, Integração e Desenvolvimento Econômico e Financeiro

•

Interação, Integração e Desenvolvimento Social

•

Interação, Integração e Desenvolvimento Agrário e Fundiário

•

Interação, Integração e Vanguarda

c. Nas 5 (cinco) áreas de desenvolvimento do item anterior, elencamos 29 vetores
temáticos, que serão os guias da elaboração central do Plano de Metas, cujo prazo
de apresentação será no final do mês de outubro/2020.

d. Em cada vetor temático estão relacionadas várias ações e atividades
que serão denominadas doravante programas setoriais que permitem, na
elaboração do Plano de Metas, detalhar a dimensão e o alcance de cada
Programa Setorial na vida das pessoas em termos de bens e serviços, com uma
vida mais digna e humana e com justiça social.

Apresentamos, em anexo, a sínteses do Plano de Governo da Coligação Esperança Goiânia.

Responsabilidade pela
Criação
e Modernização
de Goiânia
Área

Tema

Espaço Urbano

Interação,
Integração
e Desenvolvimento
Urbano

Estética Urbana

Cultura

Cidade Planejada

Responsabilidade
Social de Goiânia

Cidade Solidária

Responsabilidade pela
Sustentabilidade de
Goiânia
Cidade Dinâmica
e Competitiva

• urbanismo
• projeção de crescimento
• ocupação do solo
• reuso dos espaços
• dimensão espacial e
desenho urbano
• conurbação e
adensamento urbano
• renovação urbana e
revitalização

• mobilidade
• tráfego
• ocupação do espaço
físico
• integração do espaço
físico
• qualidade de vida

• infraestrutura urbana
• intervenções urbanas
• adequações urbanas
• inovações urbanas

• paisagismo
• manifestações
arquitetônicas
• design
• cidade verde, clara e
climatizada
• política de padronização,
harmonização e estética
visual das redes aéreas de
energia elétrica, telefonia,
internet e tv a cabo

• turismo
• harmonização da cidade
• diminuição da poluição
visual
• qualidade de vida
• socialização das pessoas

• arborização
• iluminação
• limpeza urbana
• embelezamento

• fomentos culturais
• espaços culturais
• fortalecimento e
desenvolvimento da
economia criativa

• identidade cultural da
cidade
• liberdade expressão
cultural
• acesso da população à
cultura
• diminuição da
vulnerabilidade social
• valorização de serviços e
produtos culturais
• geração de emprego e
renda
• treinamento, capacitação
e formação para
qualificação profissional

• espaços de produção
criativa e centros de
economia criativa
• manifestações
artísticas, de arquitetura,
design, artes visuais, de
arqueologia, turísticas e de
paisagismo
• artesanato
• eventos, apresentações e
shows

Responsabilidade pela
Criação
e Modernização
de Goiânia
Área

Tema

Mobilidade

Ecologia

Habitação
Interação,
Integração
e Desenvolvimento
Urbano

Saneamento
Ambiental

Cidade Planejada

Responsabilidade
Social de Goiânia

Cidade Solidária

Responsabilidade pela
Sustentabilidade de
Goiânia
Cidade Dinâmica
e Competitiva

• locomoção
• trânsito
• acessibilidade

• sistema viário urbano

• direito de ir e vir das
pessoas, das famílias e da
sociedade

• recursos naturais (terra,
água, ar, fauna, flora)
• recursos hídricos
• controle de emissões
atmosféricas

• geração de emprego e
renda
• meio ambiente
sustentável
• educação ambiental
• treinamento, capacitação
e formação para
qualificação profissional

• preservação, conservação
e implementação de áreas
verdes
• recuperação, preservação
e conservação de
nascentes, mananciais,
córregos, cursos d’água e
rios

• fomento para moradia
• políticas habitacionais
(sustentáveis e integradas)
• inovação habitacional

• moradia, lar, família
• geração de emprego e
renda
• treinamento, capacitação
e formação para
qualificação profissional
• qualidade de vida

• disponibilização e
estruturação de espaços
físicos
• infraestrutura urbana
• edificação das moradias

• saneamento básico
• abastecimento de água
tratado
• esgotamento sanitário
(coleta, tratamento e
disposição final de esgoto)
• universalização do
saneamento básico
• convênios técnicos e
econômicos (município e
concessionária)
• plano integrado de
expansão
• drenagem pluvial
• coleta, tratamento
e disposição final de
resíduos sólidos (lixo)
• coleta, tratamento
e disposição final de
efluentes líquidos
industriais (lixo industrial)
• uso do solo
• recursos hídricos
• controle de vetores de
doenças

• promoção da qualidade
e melhoria do meio
ambiente
• água em abundância e
de qualidade
• melhoria da saúde
pública
• bem-estar da população
• geração de emprego e
renda
• treinamento, capacitação
e formação para
qualificação profissional
• qualidade de vida

• infraestrutura de
saneamento básico
• recuperação e
conservação de nascentes
• infraestrutura de
drenagem pluvial
• infraestrutura de coleta,
tratamento e disposição
final de resíduos sólidos
• infraestrutura de coleta,
tratamento e disposição
final de efluentes líquidos
industriais
• reciclagem e reutilização
de resíduos sólidos

Responsabilidade pela
Criação
e Modernização
de Goiânia
Área

Tema

Energia Elétrica

Interação,
Integração
e Desenvolvimento
Urbano

Região
Metropolitana
de Goiânia (RMG)

Cidade Planejada
• iluminação pública
• iluminação dos prédios
próprios (poder público)
• universalização de
energia elétrica
• redes de energia
compactas
• estruturação e
enterramento de redes
em áreas específicas de
projetos especiais
• convênios técnicos e
econômicos (município e
concessionária)
• plano integrado de
expansão
• plano com critérios
ambientais para
poda, arborização e
ambientação verde da
cidade
• plano de energias
alternativas – energia solar
fotovoltaica
• parceria técnicoeconômica com a
concessionária para que
incentive a utilização de
fontes alternativas de
energia

• planos e estudos
integrados
• mobilidade
• saneamento básico
• resíduos sólidos
• conurbação urbana
• saúde
• produção,
abastecimento e
distribuição de
alimentos

Responsabilidade
Social de Goiânia

Cidade Solidária

Responsabilidade pela
Sustentabilidade de
Goiânia
Cidade Dinâmica
e Competitiva

• conviver com a rede
urbana, porém com
tecnologia e soluções
• parceria do poder público
tecnológicas
municipal sobre expansão
• utilização de materiais e
elétrica da cidade
equipamentos inovadores
(otimização e qualidade do
com tecnologia e soluções
serviço à população)
tecnológicas em eficiência
• estímulo de ocupação do
energética
espaço público
• fontes alternativas de
• segurança integrada
energia (ex.: energia solar
• socialização das pessoas
fotovoltaica)
• fomento ao turismo
• energia solar fotovoltaica
• qualidade de vida
em creches e escolas
municipais

• direito de ir e vir das
pessoas, das famílias e da
sociedade
• tráfego
• promoção da qualidade
e melhoria do meio
ambiente
• água em abundância e
de qualidade
• meio ambiente
sustentável
• melhoria da saúde
pública
• bem-estar da população
• qualidade de vida

• locomoção
• adequações urbanas
• infraestrutura de
saneamento básico
• Consórcio Intermunicipal
em Saúde
• recuperação, preservação
e conservação de
nascentes, mananciais,
córregos, cursos d’água e
rios

Responsabilidade pela
Criação
e Modernização
de Goiânia
Área

Tema

Inovação

Economia

Interação, Integração
e Desenvolvimento
Econômico
e Financeiro

Serviços

Comércio

Indústria

Cidade Planejada

Responsabilidade
Social de Goiânia

Cidade Solidária

Responsabilidade pela
Sustentabilidade de
Goiânia
Cidade Dinâmica
e Competitiva

• sistemas de informação
• conhecimento
• talento e criatividade

• transformações
econômicas e sociais
• treinamento, capacitação
e formação para
qualificação profissional
• geração de emprego e
renda

• sistemas de rendas e
empregos
• sistemas de incentivo
e fortalecimento ao
vulnerável, autônomo e ao
micro empreendedor

• inclusão social e
oportunidades de trabalho
• treinamento, capacitação
e formação para
qualificação profissional
• circulação de bens e
aumento de oferta de
serviços
• diminuição do
desemprego
• diminuição da pobreza

• criação, produção,
distribuição e consumo de
bens e serviços
• microcréditos
• incentivos fiscais
• incubadoras para micro e
pequenos empreendedores
• centros de processos
produtivos (moda, móveis,
design, gastronomia,
artesanato, tecnologia, etc.)

• potencialização e
diversidade de atividades
e serviços
• previsibilidade de
mercado consumidor
• inovação tecnológica
• inovação em gestão
• política fiscal
• oportunidades de
negócios

• geração de emprego e
renda
• treinamento, capacitação
e formação para
qualificação profissional

• processos produtivos
• modernização
tecnológica
• modernização de
processos
• estrutura de serviços

• previsibilidade de
mercado consumidor
• potencialização
e diversificação de
atividades comerciais
• inovação tecnológica
• inovação em gestão
• política fiscal
• oportunidades de
negócios

• geração de emprego e
renda
• treinamento, capacitação
e formação para
qualificação profissional

• centros comerciais
• espaços e zoneamentos
comerciais
• estrutura de comércio

• sistemas produtivos e
indústria sustentável
• oportunidades de
negócios
• inovação tecnológica
• inovação em gestão
• previsibilidade de
mercado consumidor
• política fiscal

• geração de emprego e
renda
• treinamento, capacitação
e formação para
qualificação profissional

• centros de produção
• espaços e zoneamentos
industriais
• estrutura sustentável da
indústria

• métodos, processos
produtivos, tecnologias e
soluções tecnológicas

Responsabilidade pela
Criação
e Modernização
de Goiânia
Área

Tema

Turismo

Interação, Integração
e Desenvolvimento
Econômico
e Financeiro

Administração
Pública

Resultados

Saúde

Interação, Integração
e Desenvolvimento
Econômico
e Financeiro

Educação

Cidade Planejada

Responsabilidade
Social de Goiânia

Cidade Solidária

Responsabilidade pela
Sustentabilidade de
Goiânia
Cidade Dinâmica
e Competitiva

• implantação,
implementação e
desenvolvimento do
turismo:
• de negócios
• de consumo e lazer
• religioso

• geração de emprego e
renda
• valorização do mercado
de trabalho
• aumento de oferta de
serviços
• qualidade e presteza dos
serviços ofertados
• treinamento, capacitação
e formação para
qualificação profissional

• fomento e estruturação
do mercado turístico
• indução, vetorização e
estruturação sustentável
do turismo

• gestão pública
• modernização, inovação
e desenvolvimento

• prestação dos serviços
públicos
• qualidade e presteza no
atendimento
• eficiência, dinamismo e
resultado

• sistema financeiro, fiscal e
tributário do município
• gestão de processos
(desburocratização)

• sistemas de gestão
pública
• controles da gestão
pública
• indicadores e índices
de prestação do serviço
público

• sala de situação
• transparência
• acesso à informação

• controles e sistemas
gerenciais

• sistemas de saúde
• oportunidades de
atendimento
• integração e regulação
do sistema de saúde
municipal
• reorganização
e reestruturação
das demandas de
atendimento e serviços

• vida saudável
• promoção da saúde
• prevenção de doenças

• saúde pública e
conveniada (privada e
filantrópica)
• oportunidades de
atendimento
• atendimento ágil,
de qualidade e com
excelência em saúde
• estruturação e melhoria
contínua em saúde

• sistemas educacionais
(ensino)
• sala de aula (novas
dinâmicas e formatos de
presença escolar)
• cuidado, incentivo,
acompanhamento e
desenvolvimento da
criança na primeira
infância

• interação e integração
entre escola e família
• parceria e
acompanhamento do
desenvolvimento escolar
da criança
• participação e
comprometimento da
família no processo de
ensino
• inserção dos pais nas
atividades escolares

• ensino público e
conveniado (privado)
• oportunidades de
atendimento
• conhecimento e
aprendizado de qualidade
• estruturação e melhoria
contínua da educação

Responsabilidade pela
Criação
e Modernização
de Goiânia
Área

Tema

Família

Cidade Planejada

• fortalecimento dos
princípios da família
(núcleo social) com
maior participação
socioemocional e
econômica

Interação, Integração
e Desenvolvimento
Econômico
e Financeiro

Esporte e Lazer

Segurança
Integrada

• espaços esportivos e de
lazer
• incentivo e fomento às
modalidades esportivas

• sistemas de prevenção
da sociedade

Responsabilidade
Social de Goiânia

Cidade Solidária
• melhoria da qualidade de
vida da população idosa
(crescente e cada vez mais
ativa) – base familiar
• maior participação dos
pais/responsáveis em
ações de promoção da
qualidade de vida da
família (educação, saúde,
esporte e lazer, segurança,
trabalho, cultura)
• valorização do
adolescente por meio
de oportunidades de
empregabilidade;
treinamento, capacitação
e formação para a sua
qualificação profissional;
incentivo ao esporte,
disponibilização de lazer e
cultura
• atenção à criança para
contribuição com sua
constituição integral
• diminuição da
criminalidade, violência e
drogadição
• prática da cultura da
paz e do amor (combate à
violência contra a mulher,
ao abuso sexual infantil,
combate à criminalidade
juvenil, etc.)
• programas de atenção às
mulheres provedoras da
família (núcleo social)

• integração e socialização
das pessoas e famílias
• diminuição da
vulnerabilidade social
• vida saudável
• bem-estar social
• qualidade de vida

• proteção integral das
pessoas e famílias

Responsabilidade pela
Sustentabilidade de
Goiânia
Cidade Dinâmica
e Competitiva

• políticas e programas de
cobertura socioemocional
e econômica

• eventos esportivos
e de modalidades de
competição
• escolinhas de iniciação
esportiva
• eventos festivos e shows
musicais
• eventos de lazer
• praças de esportes
• infraestrutura e estrutura
de esporte e lazer
• urbanização (clima,
saúde, iluminação,
prevenção da
criminalidade, etc.)
• serviços públicos

Responsabilidade pela
Criação
e Modernização
de Goiânia
Área

Tema

Cinturão Verde

Interação, Integração
e Desenvolvimento
Agrário e Fundiário

Agricultura
Familiar

Pecuária

Abastecimento

Responsabilidade
Social de Goiânia

Responsabilidade pela
Sustentabilidade de
Goiânia

Cidade Solidária

Cidade Dinâmica
e Competitiva

• geração de emprego e
renda
• treinamento, capacitação
e formação para
qualificação profissional

• infraestrutura (uso
e represamento da
água, energia, vias de
escoamento da produção)
• recuperação, preservação
e conservação de
nascentes, mananciais,
córregos, cursos d’água e
rios
• estímulo de créditos
• assistência técnica
• estrutura das feiras livres
• estrutura das feiras de
produtores

• processos produtivos
• tecnologias e soluções
tecnológicas
• cooperativismo e
associativismo

• geração de emprego e
renda
• treinamento, capacitação
e formação para
qualificação profissional
• bem-estar social
• qualidade de vida

• infraestrutura rural (uso
e represamento da água,
energia elétrica e vias de
escoamento da produção)
• recuperação, preservação
e conservação de
nascentes, mananciais,
córregos, cursos d’água e
rios
• meio ambiente
sustentável
• estímulo de créditos
• assistência técnica
• estrutura das feiras de
produtores

• de corte
• de leite

• geração de emprego e
renda
• treinamento, capacitação
e formação para
qualificação profissional

• entrepostos de
abastecimento
• pontos de abastecimento

• geração de emprego e
renda
• treinamento, capacitação
e formação para
qualificação profissional

Cidade Planejada

• hortifrutigranjeiro
• agricultura orgânica

• controle e apoio técnico
às indústrias frigoríficas e
de laticínio do município

• infraestrutura de
escoamento
• logística de distribuição

Responsabilidade pela
Criação
e Modernização
de Goiânia
Área

Tema

Assentamentos e
Posses

Cidade Planejada

• áreas de posses urbanas

Interação, Integração
e Desenvolvimento
Agrário e Fundiário

Regularização de
Áreas Urbanas

Interação, Integração
e Vanguarda

Participação,
colaboração
e crescimento
global e mundial

• políticas públicas de
ocupação e uso do solo
em áreas irregulares
(invasões)

• políticas de atuação
local com extensão no
mercado global, com
reconhecimento mundial
• políticas diplomáticas de
intercâmbio internacional
de conhecimento,
informações e tecnologia
• práticas locais que
tenham repercussão
nacional e internacional,
com fortalecimento
econômico e cultural
• plano de
desenvolvimento
nacional e expansão
internacional em
economia, administração
pública, cultura,
tecnologia, comunicação e
informação
• adoção de princípios
relacionados a defesa
do meio ambiente, da
tecnologia, dos direitos
humanos, etc.

Responsabilidade
Social de Goiânia

Cidade Solidária

Responsabilidade pela
Sustentabilidade de
Goiânia
Cidade Dinâmica
e Competitiva

• socialização das pessoas
e famílias
• geração de emprego e
renda
• acesso aos serviços
públicos
• diminuição da
vulnerabilidade social
• participação dos
interessados em todas as
etapas do processo de
regularização
• famílias cujo provedor
seja uma mulher a
concessão do título será
preferencialmente dela

• infraestrutura urbana
• equipamentos públicos
• programas setoriais de
habitação
• programas setoriais de
meio ambiente
• programas setoriais de
mobilidade urbana
• programas setoriais
socioemocionais

• conquista da segurança
em ter a propriedade da
moradia
• conquista da cidadania

• infraestrutura urbana
• equipamentos públicos
• programas setoriais de
habitação
• programas setoriais de
meio ambiente
• programas setoriais de
mobilidade urbana
• programas setoriais
socioemocionais

• ampliação da economia
local e reconhecimento
global
• fortalecimento da
economia local, produção
local, serviços locais e
melhoria da qualidade dos
mesmos
• ampliação do
conhecimento sobre
mercados locais,
nacionais e internacionais,
incentivando a
criatividade, a inovação,
a colaboração, o
compartilhamento e
o valor agregado das
produções locais
• cidade para todos,
com desenvolvimento,
qualidade de vida,
prosperidade e
crescimento
• gerar um ecossistema
que seja estabilizado
(economia, política,
sociedade, cultura, meio
ambiente, cidade)

• termos e acordos
internacionais de
intercâmbio de
conhecimento, inovações,
meio ambiente e
informações
• termos e acordos
internacionais de parceria
econômica e financeira
• Criação e participação
em bureaus comerciais e
de turismo
• termos e convênios com
organismos multilaterais
(BIRD, BID, ONU, OMS,
Unesco, Unicef, etc.)

Goiânia (GO), setembro de 2020.
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Vice-prefeito - PRTB

