










• Desenvolver manual de gestão orientada por evidências

• Ampliar o conjunto de serviços oferecidos por meio do 
Expresso

• Criar grupo de trabalho multi-setorial dedicado 
exclusivamente à desburocratização, simplificação e 
modernização dos processos

• Aplicar na íntegra as disposições da Lei de Governo Digital

• Ampliar a parceria com instituições públicas e privadas 
para aplicação de inteligência artificial, blockchain, internet 
das coisas e outras tecnologias emergentes com foco na 
otimização do Estado

• Tornar os prédios públicos autossustentáveis em energia 
elétrica

• Criar o Cartão Inteligente, que unificará todos documentos 
oficiais, faturas de serviços públicos e programas sociais, 
além de servir como meio de pagamento em uma rede 
conveniada.

• Implantar unidades de atendimento para serviços públicos 
estaduais em todos municípios goianos.

Programa Goiás Inteligente



• Regulamentar o trabalho remoto para os servidores públicos 
estaduais

• Oferecer espaço de coworking no PPLT para atender aos 
servidores em regime de trabalho remoto, às equipes de 
inovação e às govtechs incubadas pelo estado

• Implantar um método de remuneração estratégico 
promovendo o aumento da produtividade.

• Reestruturar as carreiras do estado valorizando o servidor.

• Estimular e promover a realização de intercâmbio com órgãos 
nacionais e internacionais.

Programa de valorização do 
servidor público

• Reestruturar e potencializar o trabalho da Goiás Parcerias, 
integrando à Diretoria Executiva de Liquidação de Estatais e à 
CODEGO.

• Implantar plataforma de Governo Aberto

• Estimular o desenvolvimento de negócios B2G, com foco 
especial em startups voltadas para a promoção de saúde e 
bem-estar social

• Implantar o projeto Adote uma Obra

Programa de Parcerias para 
Investimentos - PPI



• Criar plataforma de monitoramento da gestão, onde 
o cidadão poderá acompanhar, por meio de índices 
simplificados e transparentes, a performance de cada 
área da gestão

• Reestruturar o Instituto Mauro Borges, buscando retomar 
sua posição de protagonismo na elaboração de pesquisas 
e estudos socioeconômicos, com transparência e 
independência

• Reestruturar o Conselho Consultivo de Gestão, com 
participação de instituições que representem diversos 
segmentos da sociedade

• Reestruturar o Programa de Compliance Público e o 
processo de auditoria preventiva e operacional para sua 
efetiva aplicação.

Programa de Transparência, 
Compliance e Gestão Colaborativa



Programa de Integração dos 
Municípios

• Criar a Secretaria de Integração, que será o elo direto entre o 
estado e os municípios, para solução dos problemas locais e 
exploração de suas potencialidades

• Oferecer apoio técnico aos municípios, a partir da elaboração 
de projetos e orientação para captação de recursos, inclusive 
para desburocratização, simplificação e modernização de 
processos municipais

• Fomentar a formação de consórcios públicos municipais

• Criar a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana 
de Brasília, gerida por um conselho formado por 
representantes dos municípios da região







• Estimular a geração de energia limpa e renovável, 
especialmente para garantir o fornecimento de energia 
elétrica em situações de oscilação no suprimento

• Incentivar a geração de energia em cenários offshore 
(geração mista de energia), com a instalação de parques 
fotovoltaicos sobre plataformas flutuantes instaladas nas 
bacias de acumulação das UHEs e PCHs

• Estimular o Mercado Livre de Energia

• Incentivar a implantação de PCHs

• Fomentar a expansão das redes de transmissão a partir de 
parcerias com o setor produtivo, especialmente aquelas de 
voltagem até 138KV

• Fomentar junto ao Governo Federal ações para incentivar 
a concessão de novas subestações e linhas de transmissão 
acima de 138KV

• Criar uma estrutura para planejamento e gestão da 
segurança energética do estado 

Programa de Segurança Energética



• Reestruturar a Goiás Telecom, com foco na criação de 
uma estatal especializada na oferta de produtos e serviços 
voltados à gestão pública estadual e municipal

• Implantar backbones que interligam todas regiões do estado

• Estimular, em parceria com os municípios, a expansão da 
cobertura 5G

• Garantir acesso à internet em alta velocidade em todas 
escolas estaduais

Programa Goiás Conectado

Plataforma de Desenvolvimento Modal

• Implantar o Mercado Inteligente de Transporte Intermunicipal 
de Passageiros

• Estabelecer parcerias com o setor privado para manutenção 
e aprimoramento da malha rodoviária estadual

• Promover a integração de modais

• Reestruturar o aeroporto de cargas de Anápolis e colocá-lo 
em operação

• Retomar o projeto de transformar Goiás em um hub regional 
de aviação



• Apoiar o desenvolvimento dos Planos de Cidade Inteligente 
nos municípios goianos

• Ampliar o projeto de Mobilidade como Serviço (MaaS) na 
Região Metropolitana

• Auxiliar os municípios no aprimoramento dos sistemas de 
transporte coletivo

• Incentivar a utilização de meios de transporte sustentáveis

• Integrar o transporte na Região Metropolitana de Brasília

• Disponibilizar linhas de crédito e recursos aos municípios 
para implantação dos planos de Cidade Inteligente

Programa Minha Cidade Inteligente 

• Usar o poder de compra do estado para incentivar a adoção 
de práticas sustentáveis na produção e comercialização.

• Estabelecer parcerias intergovernamentais e com o setor 
produtivo para estimular a adesão de empresas à Economia 
Circular por meio de incentivos e benefícios fiscais

Programa de Estímulo à 
Economia Circular



• Simplificar, desburocratizar, automatizar e ampliar a 
transparência no processo de licenciamento ambiental 
reduzindo sensivelmente os prazos de licenciamento 
ambiental aumentando os investimentos privados no estado

• Elaborar o Plano Diretor de ESG

• Implantar a Política Nacional de Resíduos Sólidos em Goiás

• Criar a biblioteca de estudos e projetos ambientais

• Implementar o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas e 
fortalecer os Comitês de Bacias Hidrográficas

• Ampliar o Programa Tesouro Verde

• Implementar, em conjunto como o setor agropecuário, um 
Plano Estadual de Recuperação de Áreas Degradadas

• Desenvolver políticas de incentivo ao uso de veículos elétricos

• Implantar nas unidades do Vapt Vupt o atendimento da pasta 
de meio ambiente.

• Implantar viveiros de mudas nativas do Cerrado.

• Fortalecer as secretarias municipais de meio ambiente, para 
um serviço de qualidade, ágil e descentralizado.

• Incentivar o consumo e uso consciente de água, energia e 
materiais.

Programa Goiás Sustentável



• Ministrar via escola de governo cursos de licenciamentos, 
fiscalização, desenvolvimento sustentável, legislação, dentre 
outros, para treinamentos dos servidores municipais e 
estaduais ambientais.

• Retomar o Fórum Permanente do Meio Ambiente, previsto no 
artigo 83 do Código Florestal Goiano, lei 18.104/2013.

• Implementar o Observatório do Cerrado para divulgação e 
promoção do bioma.

• Reestruturar o ICMS Ecológico, ampliando a transparência, 
buscando maior adesão e adequando às principais metas de 
desenvolvimento sustentável

• Incentivar e auxiliar os municípios na implantação e 
ampliação do IPTU Verde por meio de suporte técnico com a 
criação de unidades de conservação de proteção integral ou 
RPPN.

Programa de Tributação Verde

Programa de Apoio ao 
Agronegócio Familiar

• Estimular o avanço da estruturação de consórcios familiares, 
cooperativas e APLs da Agricultura Familiar.

• Estimular o cultivo de produtos com alto valor agregado em 
parceria com orientação de convênio com a Emater.



• Viabilizar a implantação do Projeto de Aquisição de 
Alimentos da Agricultura Familiar (PAA-AF) junto ao Governo 
Federal com o objetivo de fomentar a compra com 
doação simultânea dos alimentos a pessoa em situação 
de insegurança alimentar ou a entidades recebedoras 
previamente cadastrada pelo governo do estado.

• Agregar à agência de fomento, linha de Crédito do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF 
com recursos oriundos do BNDES.

• Estimular a utilização de novas tecnologias agrícolas, visando 
um aumento na produtividade

• Ampliar os programas de regularização fundiária

• Fomentar a realização de cursos para utilização de novas 
tecnologias agropecuárias

Programa de Apoio ao Médio 
e Pequeno Produtor Rural



• Implantar Casas do Empreendedor nas mesorregiões do 
estado

• Promover a racionalização de processos, simplificação 
da legislação tributária e modernização do modelo de 
fiscalização, identificando e eliminando gargalos regulatórios

• Criar o Balcão Permanente de Emprego, uma plataforma 
para registro de perfis profissionais, integrada a serviços de 
intermediação de vagas como o SINE e outros privados, para 
ofertar capacitação de maneira inteligente, a fim de adequar 
o perfil do trabalhador às demandas do mercado

• Criar programa de certificações técnico-profissionais

• Fomentar o microcrédito de forma desburocratizada, 
inteligente e com análises automatizadas por meio de 
agência de fomento, eliminando a necessidade de apresentar 
certidões emitidas pelo próprio estado

• Fomentar a inclusão bancária dos microempreendedores

Programa de Apoio ao 
Empreendedorismo

Programa Goiás 4.0

• Fomentar a disponibilização de capacitações relacionadas à 
Indústria 4.0 (IA, IoT, robótica, etc)



• Implantar pólos de desenvolvimento regional a partir da 
estrutura das UEGs, integrando a academia ao mercado

• Implantar Centros de Distribuição de Produção

• Criar os eixos de desenvolvimento e integração às margens 
de rodovias como a Goiânia - Região Metropolitana do 
Planalto (DF), Goiânia - Jataí e Goiânia - Itumbiara

Polos de Desenvolvimento Regional

• Regulamentar a sandbox (áreas de testes de novas 
tecnologias) estadual

• Estimular a implantação de indústrias de alta tecnologia para 
beneficiamento de matérias primas como níquel, nióbio e 
outros.

• Implantar o Distrito Tecnológico de Anápolis

Novo Circuito Goiano de Turismo

• Elaborar uma estratégia turística unificada multi-regional, 
criando circuitos que explorem o potencial de cada região, 
como o turismo religioso, histórico, gastronômico, de 
natureza, entre outros.

• Reestruturar o Caminho de Cora



• Implantar uma Rede de Cicloturismo para motos e bicicletas

• Criar plataforma para agregar as informações turísticas, 
incluindo atrativos, meios de transporte e hospedagem, 
serviços de apoio, entre outros.

• Estimular a realização de grandes eventos esportivos, 
artísticos, culturais e de negócios em diversas regiões do 
estado

• Consolidar o protagonismo do Estado de Goiás no segmento 
de eventos de agronegócios e culturais incentivando uma 
nova estrutura de espaço na região metropolitana de Goiânia

• Reestruturar o Estádio Serra Dourada ampliando os serviços 
ofertados  e tornando-o em arena multi-uso

Programa de 
Internacionalização de Goiás

• Recriar a Investe Goiás e agregar à sua estrutura as 
atribuições de Relações Internacionais, que hoje estão 
distribuídas entre a Secretaria-Geral da Governadoria, a 
Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, e a Secretaria de 
Indústria e Comércio.

• Instalar escritórios de representação em outros países, a 
partir de parcerias com instituições privadas, especialmente 
as câmaras de comércio exterior.



• Ampliar o atendimento do Programa de Qualificação 
para Exportação (Peiex), mostrando ao pequeno e médio 
empresário as oportunidades que o mercado internacional 
oferece para o crescimento de seu negócio.

• Instituir o Conselho Estadual de Relações Internacionais e 
Comércio Exterior.

Programa de segurança hídrica e 
saneamento básico

• Fomentar e monitorar a preservação e recuperação das áreas 
de mananciais e de abastecimento de água.

• Desenvolver o Plano Estadual de Saneamento Básico. 

• Fomentar a criação de consórcios municipais regionais, com a 
participação do estado, para tratamento de resíduos sólidos, 
estimulando a indústria de transformação com a implantação 
de Usinas Verdes

• Ampliar a capacidade e a cobertura do sistema de tratamento 
de esgoto sanitário







• Aprimorar o programa de busca ativa para enfrentamento ao 
abandono e à evasão escolar 

• Aprimorar o programa de bolsas para estudantes vulneráveis

• Implantar força-tarefa para recomposição de aprendizagem 
para os alunos com déficit de aprendizado ocasionado pela 
pandemia

• Ampliar e qualificar o processo de inclusão digital de 
professores e alunos

• Implantação de sistema de ensino híbrido para 
complementar ao ensino presencial

Programa de retomada educacional

• Integrar a atuação do Conselho Estadual aos Conselhos 
Municipais de educação, fortalecendo o regime de 
colaboração

• Elaborar uma estratégia integrada e unificada de apoio às 
políticas educacionais das redes municipal e estadual

Programa de fortalecimento 
na governança



• Formar, qualificar e ampliar a retenção dos servidores que 
compõem a equipe de gestão da Secretaria de Educação

• Implantar o Fórum Goiano de Gestão Estratégica da 
Educação, com participação do estado, dos municípios e 
representação da sociedade civil.

• Reaproveitamento dos espaços ociosos das escolas estaduais

• Reestruturar os processos de supervisão escolar 
descentralizando a gestão para as regionais de ensino com 
ênfase em diretrizes pedagógicas e meritocráticas 

Programa de modernização da 
gestão educacional

• Criar programa de redistribuição do financiamento 
educacional autônomo e descentralizado com base em 
metas e resultados, onde a quantidade de alunos e a 
qualidade do ensino são premissas básicas

Programa de aprimoramento no 
financiamento educacional



• Elaborar um amplo diagnóstico do quadro de professores da 
rede estadual e conveniada de ensino, incluindo dados sobre 
rotina e condições adequadas de trabalho

• Reestruturar os planos de carreiras, buscando torná-los 
atrativos e sustentáveis

• Reestruturar a política de formação continuada atrelada ao 
desenvolvimento profissional na carreira

• Aprimorar o plano de qualificação dos processos de seleção e 
estágio probatório

Programa de valorização e 
fortalecimento dos profissionais 
da educação

• Aprimorar o processo de seleção dos gestores nas unidades 
escolares

• Aprimorar o sistema de gestão, integrando os dados de 
educação de todos os sistemas educacionais buscando a 
implementação e manutenção de boas práticas em gestão

Programa de profissionalização 
da gestão escolar



• Fortalecer a estrutura de apoio à revisão dos Projetos 
Pedagógicos (PPs) de cada unidade escolar

• Monitorar, durante todo período letivo, a aprendizagem dos 
alunos em cada item da BNCC, oferecendo ao professor 
evidências que auxiliem na elaboração e condução das aulas

• Atualizar os sistemas de avaliação à luz da BNCC

• Estabelecer parceria com instituições de pesquisa para o 
aprimoramento dos processos pedagógicos

• Efetivar um programa de nivelamento educacional das 
unidades de ensino do estado

Programa de apoio à 
implementação da BNCC

• Apoiar os municípios na expansão do atendimento e na 
melhora da qualidade das creches, pré-escolas e ensino 
fundamental I

Programa de apoio à educação 
infantil e ensino fundamental I



• Desenvolver e implantar, em parceria com os municípios, a 
Estratégia Goiana de Alfabetização na Idade Certa

Programa de incentivo à 
alfabetização na idade certa

• Elaborar, em parceria com os municípios e a sociedade civil, 
uma nova concepção de escola, mais engajadora e capaz de 
garantir o desenvolvimento integral dos estudantes.

• Ampliar a oferta de disciplinas eletivas, de projetos de 
vida, práticas esportivas, programas de tutoria, o uso de 
metodologias ativas de aprendizagem e incentivos ao 
protagonismo do adoslescente.

• Desenvolver estudo e elaborar estratégia para ampliação 
da carga horária nos anos iniciais e finais do ensino 
fundamental II

Programa de reestruturação do 
ensino fundamental II

Programa de fortalecimento do 
ensino médio
• Implementar uma reformulação da oferta do ensino médio, a 

partir da nova estrutura curricular, com maior integração com 
a educação profissional e tecnológica

• Ampliar a rede de escolas EMI (Ensino Médio Integral)



• Reestruturar a UEG com foco em gestão e vocação 
regionalizada, com consequente valorização de seus 
profissionais

• Criar polos de tecnologia vinculados a UEG para 
desenvolvimentos de startups, incubadoras e empresas 
juniores

• Aumentar a oferta de cursos tecnológicos e 
profissionalizantes associados aos COTECs

Programa de fortalecimento da UEG

• Ampliar a quantidade de escolas militares

• Ampliar, quando necessário, a disponibilidade de vagas por 
meio de vouchers educacionais

• Criar programa de incentivo aos melhores alunos da rede 
com premiação







• Estabelecer parcerias com o setor privado para redução 
das filas de consultas, exames e cirurgias e implantação de 
atendimento em turno extra.

• Facilitar o credenciamento de hospitais privados para 
expandir o atendimento via SUS

• Implantar modelo de remuneração por resultado

• Regionalizar o atendimento de saúde no estado, implantando 
5 Complexos Hospitalares Regionais – CHR que terão 
leitos de clínica, cirurgia, psiquiatria, obstetrícia, pediatria, 
atendimentos cardiológicos de alta complexidade e UTI.

• Aprimorar a Central de Informação em Saúde (Sala de 
Situação) garantindo o seu uso efetivo

• Estimular a constituição de consórcios intermunicipais 
para facilitar e baratear a aquisição de insumos, materiais, 
equipamentos e serviços de saúde.

Programa de governança em saúde

Programa de performance 
assistencial

• Garantir o acesso ao leito de UTI no prazo máximo de 12 
horas entre a solicitação e a efetiva internação através da 
contratação de mais 489 leitos de UTI;

• Implantar, em parceria com os municípios, os Centros de 
Referência em Atendimento à Saúde  da Pessoa Idosa



• Ampliar as políticas de combate à obesidade, promovendo 
campanhas educativas, cofinanciando ações de prevenção 
nos municípios, estruturando ambulatórios especializados e 
ampliando o acesso a cirurgia bariátrica

• Implantar indicadores de performance nos hospitais 
estaduais, que serão divulgados periodicamente, garantindo 
a transparência, monitoramento e melhoria contínua 
dos serviços de saúde no estado de Goiás (mortalidade 
hospitalar, índice de infecção hospitalar e efeitos adversos, 
giro de leitos, custos por procedimento)

• Ampliar a quantidade de municípios habilitados para o 
atendimento por meio de Serviços de Atenção Domiciliar, 
ampliando a atenção e visitas domiciliares via Sistema Único 
de Saúde.

• Aplicar ferramentas de inteligência artificial para guiar serviço 
de prevenção em saúde

• Estabelecer uma rede de comunicação de dados entre 
todos os municípios goianos, proporcionando ao cidadão 
um prontuário único, facilitando seu atendimento em 
qualquer ponto de atendimento da Rede SUS, garantindo 
maior precisão no diagnóstico, melhoria na continuidade do 
cuidado, bem como reduzir o desperdício de duplicidade de 
exames e procedimentos

Programa de saúde digital



• Implantar as enfermarias virtuais, para reduzir os problemas 
de acesso à estrutura clínico-assistencial

• Criar a Central de Telemedicina Estadual

• Criar incentivo para realização de 7 consultas de pré natal por 
gestante, bem como todos os exames recomendados

• Implantar inteligência artificial aos dados do Sim, Sinasc e 
CadÚnico para que através de uma ferramenta de valor 
preditivo positivo possamos identificar já na primeira consulta 
aquela mulher que corre maior risco de ter sua gestação 
agravada e/ou o recém nascido vir a precisar de cuidados 
intensivos, inclusive de UTI e colocar essa gestante em um 
monitoramento constante e diferenciado com telemedicina 

• Descentralizar os leitos de UTI neonatal

Programa Materno Infantil

• Credenciar clínicas odontológicas particulares para 
complementar a rede atendimento do sistema público

• Implantar os Centros de Atendimento Especializado no 
Tratamento Odontológico

• Criar Centros de Especialidades Odontológicas Regionais

Programa de odontologia 
inteligente



• Instituir o “Programa Farmácia de Goiás”, para distribuição de 
medicações em farmácias conveniadas

• Modernizar e facilitar a entrega de medicamentos de alto 
custo.

• Reestruturar a Iquego para suprir de medicamentos que 
estão em falta no mercado e que a indústria farmacêutica 
não tem interesse em produzir

• Reduzir o ICMS em medicamentos e insumos para saúde

Programa de fortalecimento da 
assistência farmacêutica

• Implantar processos de acompanhamento odontológico 
hospitalar em UTI, com objetivo de reduzir o tempo de 
internação e infecção hospitalar 

• Reestruturar o modelo de operação do CREDEQ 

• Ampliar a rede de atendimento de urgência e emergência 
psiquiátrica 24 horas

• Criar o Observatório de Saúde Mental

• Capacitar equipes SAMU para atendimento de saúde mental

• Estabelecer parcerias com comunidades terapêuticas, a partir 
de critérios técnicos pré-estabelecidos.

Programa de saúde mental



• Incentivar a construção de Centros de Atenção Psicossocial 
Álcool e Drogas (CAPS-AD) nos municípios goianos, visando o 
atendimento aos pacientes dependentes das drogas.

• Implantar um polo tecnológico em saúde no Estado de Goiás;

• Estimular e criar ambiente favorável para estabelecimento de 
parcerias entre a iniciativa privada, as universidades goianas 
para desenvolvimento de pesquisas, inovações e produtos 
voltados para o mercado saúde;

• Atrair novas indústrias para produzir equipamentos, insumos 
e medicamentos para saúde no Estado de Goiás;

• Investir na Escola de Saúde Pública de Goiás para qualificar 
os profissionais de saúde

Programa InovaSaúde Goiás

• Fortalecer e Apoiar os centros de reabilitação de baixa e 
média complexidade no interior do estado

• Implantar 2 centros de reabilitação no estado para o grande 
incapacitado/alta complexidade 

• Descentralizar e ampliar a dispensação de órteses, prótese e 
meios de locomoção no estado

Programa Reabilita Goiás



• Capacitar as equipes multidisciplinar dos centros de 
reabilitação municipais e estaduais no modelo assistencial de 
funcionalionalidade com garantia da linha de cuidado

• Implantar recursos tecnológicos nos centros de reabilitação 
como ferramenta de avaliação, tratamento e monitoramento 
do plano terapêutico  

• Estruturar a rede de saúde para a continuidade da assistência 
biopsicossocial em centros de convivência e ginásios 
poliesportivos, após a alta da reabilitação. 

• Implantar uma rede de apoio, em conjunto com os 
Municípios, para reabilitação dos pacientes com sequelas da 
COVID

• Implantar indicadores de performance nos prestadores de 
serviço, que serão divulgados periodicamente, garantindo 
a transparência, monitoramento e melhoria contínua dos 
serviços (mortalidade hospitalar, índice de infecção hospitalar 
e efeitos adversos, giro de leitos, custos por procedimento, 
índice de satisfação do usuário)

• Remunerar os prestadores por performance, privilegiando 
aqueles que tiverem melhor desempenho nos indicadores 
eleitos

• Implantar uma política de promoção e prevenção de doenças 
aos usuários do IPASGO, semelhante a já praticada no SUS;

Programa Modernização do Ipasgo 



• Disponibilizar aos usuários do IPASGO o atendimento de 
atenção primária, como o médico de família;

• Implantar uma rede de comunicação de dados entre todos 
os atendimentos prestados na rede IPASGO com vistas a 
possibilitar a otimização do atendimento do usuário, reduzir 
o desperdício de exames e atendimentos, e disponibilizar ao 
usuário um prontuário único







• Recompor o efetivo destinado à Polícia Civil, Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros e Diretoria-Geral de Administração 
Penitenciária

• Isentar o ICMS aos membros das forças de segurança para 
aquisição de uma arma de fogo própria a cada 5 anos.

• Regulamentar os descansos e folgas nos casos das jornadas 
extraordinárias

• Oferecer atenção especial à saúde física e mental dos 
servidores das forças de segurança

• Investir no aprimoramento técnico-profissional dos 
integrantes das forças de segurança

• Oferecer bolsas-capacitação para que o servidor possa se 
qualificar em cursos voltados para a área de conhecimento 
e aprimoramento em segurança pública ou atividades 
correlatas.

Programa de valorização dos 
profissionais das forças de 
segurança

Programa de capacitação das 
forças de segurança



• Implantar um sistema de gestão moderno, que possibilite 
o controle das atividades da pasta, a aferição das metas e 
avaliação do órgãos e servidores da pasta

• Implantar critérios objetivos de distribuição equipamentos 
para servidores das forças de segurança

• Retornar os mecanismos de transparência de indicadores de 
estatísticas criminais e operacionais

• Fortalecer a participação do Conselho Comunitário de 
Segurança (Conseg) com objetivo de aperfeiçoar os 
mecanismos de participação da sociedade civil na construção 
e implantação da política de segurança pública

Programa de eficiência na gestão de 
recursos humanos e materiais

• Criar a Central Virtual Única de Flagrantes

• Expandir e melhorar os aplicativos móveis para acionamento 
de ocorrências policiais e bombeiros, incentivar e divulgar o 
seu uso

• Digitalizar os procedimentos policiais (Inquérito Policial)

Programa de modernização das 
forças de segurança



• Modernizar e integrar o sistema de videomonitoramento, 
com aplicação de recursos baseados em inteligência artificial 
para reconhecimento facial e de objetos, leitura de placas, 
entre outros integrando as câmeras já existentes privadas e 
públicas

• Adquirir modernos equipamentos e sistemas de inteligência, 
investigação e controle da segurança pública

• Construir, ampliar e reformar quartéis da Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros Militar, Delegacias de Polícia, presídios e 
demais sedes dos órgãos das forças de segurança

• Criar projetos padronizados de delegacias de polícia 
buscando a integração das forças de segurança

Programa de aprimoramento 
estrutural

• Implantar o Serviço de Atendimento ao Cidadão Vítima de 
Crime

• Expandir e melhorar a plataforma de registro de ocorrências 
virtuais, aumentando o número de crimes que possibilitem o 
registro da ocorrência

• Expandir a transparência pública permitindo o 
acompanhamento em tempo real das demandas.

Programa de aprimoramento no 
atendimento ao cidadão vítima 
de crime



• Expandir protocolos de cooperação com os governos 
federal, estaduais e municipais, em especial aqueles 
aos quais compartilhamos divisas territoriais, Judiciário, 
Ministério Público e iniciativa privada com a finalidade da 
ampliação das ferramentas de segurança e monitoramento

• Expandir Delegacias focadas na Defesa da Mulher no Estado 
de Goiás e ampliar o sistema preventivo de atenção às 
mulheres em situação de vulnerabilidade

• Ampliar o sistema permanente de acompanhamento das 
mulheres, crianças, idosos, deficientes físicos e vulneráveis 
vítimas de violência

• Implantar a Delegacia de Defesa Social, para proteção de 
crianças, idosos, deficientes físicos e vulneráveis

Programa de investimento em 
Inteligência Policial

Programa de reestruturação 
das Unidades Especializadas



• Criar um Núcleo Integrado de Inteligência e Combate à 
Corrupção

• Reestruturação do Laboratório de Tecnologia Contra 
Lavagem de Dinheiro

• Criar um Núcleo Integrado de Inteligência e Combate às 
Organizações Criminosas

• Reestruturar a Delegacia Estadual do Meio Ambiente no 
complexo de delegacias sociais

• Oferecer atenção especial e combate efetivo ao 
desmatamento, queimadas e às atividades predatórias nos 
principais biomas do estado, integrado com a secretaria de 
meio ambiente e campanhas sócio-educativas

Programa de combate efetivo à 
corrupção

Programa de monitoramento e combate 
às organizações criminosas

Programa de proteção ao 
meio ambiente



• Estabelecer um cronograma e uma política de construção 
e ampliação de presídios possibilitando o cumprimento da 
pena no Regime Disciplinar Diferenciado – RDD.

• Implantar as Zonas de Produção Penitenciária

• Promover o policiamento preventivo utilizando drones 
integrados às forças policiais e bombeiros

• Reestruturar as unidades da Polícia Militar responsáveis pela 
prevenção aos delitos de natureza rural

• Promover a integração entre as forças de segurança de 
outras unidades da federação visando o combate efetivo às 
infrações penais de natureza rural.

Programa de melhoria, expansão e 
aprimoramento do Sistema Prisional

Programa de prevenção e repressão 
a crimes na zona rural



• Ampliar a rede de atendimento do PROCON integrado ao 
Vapt Vupt

• Expandir e divulgar o sistema virtual que possibilita o 
consumidor goiano a solicitação e acompanhamento de suas 
demandas junto ao órgão de proteção ao consumidor

• Reestruturar a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, 
ampliando sua capacidade de atuação e prevenção

• Implantar campanhas educativas responsáveis pela 
conscientização da população goiana a respeito dos tipos de 
golpes e fraudes virtuais e como evitá-las

• Divulgar a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e fiscalizar 
seu cumprimento

Programa de defesa do consumidor

Programa de combate a crimes 
virtuais







• Unificar os benefícios sociais concedidos pelo estado, 
alinhado à política do SUAS e com foco no núcleo familiar

• Devolver o valor do ICMS que incidir sobre a cesta básica às 
famílias que participam do programa, com a condição desse 
valor ser gasto no comércio da região onde moram.

• Complementar e suplementar a cobertura do Programa 
Auxílio Brasil, zerando o número de famílias vivendo abaixo 
da linha de pobreza

• Aplicar tecnologias como a Inteligência Artificial para 
combater fraudes em benefícios sociais

• Garantir o acesso aos serviços de energia, saneamento, 
transporte público e conectividade a famílias em situação de 
vulnerabilidade

• Oferecer check up periódico para todos os membros de 
famílias em situação de vulnerabilidade e a respectiva 
inclusão no Programa de Saúde Preventiva

• Criar o Painel Social da Família (Observatório Social) para o 
acompanhamento dos indicadores do programa

• Criar o prontuário digital unificado de assistência social, 
educacional e de saúde, onde todas as famílias atendidas 
pelo estado serão monitoradas em banco de dados único, 
garantindo o planejamento assistencial mais efetivo e 
completo

Programa de Proteção Social



• Incentivar o microempreendedorismo entre os membros de 
famílias em situação de vulnerabilidade

• Priorizar os beneficiários do Programa de Proteção Social na 
oferta de capacitação e no encaminhamento para empregos

• Incluir a matéria de educação financeira na rede estadual de 
ensino

• Oferecer incentivo às empresas que ampliarem vagas 
focando em beneficiários de Programa de Proteção Social

• Manter temporariamente nos programas sociais os 
beneficiários que ingressarem no mercado formal de trabalho

• Fortalecer a participação do terceiro setor, focando na 
estruturação e profissionalização dessas entidades

Programa Resgate da Cidadania

Programa de inserção econômica
• Desenvolver uma plataforma para integrar serviços públicos e 

privados de intermediação de vagas (SINE, LinkedIn, Catho…), 
para obter uma visão mais ampla da oferta e demanda de 
profissionais, permitindo a elaboração de políticas públicas 
que equalizem as partes.

• Ofertar cursos e capacitações direcionadas à demanda do 
mercado em cada uma das regiões, facilitando a alocação 
profissional.

• Ampliar a oferta de microcrédito e reforçar as parcerias 
com entidades privadas para capacitar e acompanhar os 
microempreendedores em suas etapas iniciais de atuação.




