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O Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Goiânia (Codese) é uma
organização da sociedade civil, apartidária e sem fins lucrativos, fundada em junho de 2015, tendo como
inspiração o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (Codem) e como referência
metodológica o projeto da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), intitulado “O Futuro da
Minha Cidade”.
O Conselho tem como Missão: Construir o desenvolvimento social sustentável, a partir do crescimento
econômico de Goiânia, mediante a integração permanente da sociedade organizada para políticas de
estado de médio e longo prazo. Seus valores são: cidadania; comprometimento; cooperação/união;
transparência; ética; equidade; e representatividade.
No seu primeiro ano de existência, o Codese elaborou um importante documento: Goiânia 2033 – O
Centenário, que apresenta estratégias, diretrizes, indicadores e metas para que o município de Goiânia
chegue ao seu centenário, no ano de 2033, sendo uma das 10 melhores cidades brasileiras em qualidade
de vida, tendo o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) como referência.
Para tanto, contou com o trabalho técnico da Tendências Consultoria Integrada, que atua na área de
economia e do Grupo Quatro - Arquitetura e Urbanismo, que orientou sobre as questões urbanísticas.
Também foram ouvidas e observadas as experiências da Comunitas, na implementação de seu programa
"Juntos Pelo Desenvolvimento Sustentável". Somou-se ainda, a todo esse conteúdo, o conhecimento e
colaboração de mais de 100 profissionais, especialistas e representantes de diferentes segmentos, que
contribuíram para a construção coletiva dos conteúdos de 11 Câmaras Temáticas.
No ano de 2016, o Codese promoveu um amplo debate no contexto da agenda eleitoral municipal, tendo
o documento Goiânia 2033 como o elemento balizador. No diálogo com as diferentes chapas que
concorriam à Prefeitura de Goiânia, buscou firmar compromisso dos candidatos, por meio de seus Planos
de Governo, com as diretrizes apontadas no documento e com o atingimento da meta de melhoria do
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município. Destaca-se que, o Plano de Governo do
candidato eleito em 30 de outubro daquele ano, apresentou significativa aderência aos princípios e
diretrizes do Projeto Goiânia 2033 e, em 7 de novembro, com previsto nas estratégias institucionais do
Conselho, foi concedido o título de Presidente de Honra do Codese ao Prefeito Eleito.
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No primeiro semestre de 2017, foi instalada uma sistemática agenda de interlocução com a nova
administração municipal, estruturando pontes de entendimento sobre os pressupostos do Goiânia 2033,
bem como de suas relações com as diferentes dimensões e temáticas da gestão pública municipal. Em
10 de março foi firmado um TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, institucionalizando a
parceria entre a Prefeitura Municipal de Goiânia (PMG) e o Codese.
O referido TERMO tem como objeto estabelecer cooperação entre a PMG e o Codese, visando a
implementação de ações conjuntas, de interesse mútuo, que assegurem a realização de estudos,
pesquisas, projetos, programas, planos e ações focadas no aprimoramento da gestão pública e na
melhoria das condições de vida da população de Goiânia e Região Metropolitana, tendo como meta
elevar a capital goiana, até o ano de 2033, a um dos dez municípios brasileiros com melhor Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH).
Na sequência da assinatura do TERMO, várias atividades foram desenvolvidas entre a PMG e o Codese,
incluindo um seminário e oficinas de alinhamento e integração, que pautaram o que se constitui como a
CARTA DE NAVEGAÇÃO 2017/2018, apresentada neste documento.
A CARTA DE NAVEGAÇÃO apresenta um conjunto de ações priorizadas em comum acordo entre a
Prefeitura Municipal de Goiânia e o Codese e orienta as atividades a serem executadas ao longo de 2017
e 2018, no cumprimento dessas ações. Na CARTA também é apresentada a estrutura de governança para
o exercício dessa cooperação, definindo instâncias e competências para que o trabalho entre a equipe
da Prefeitura e do Codese seja realizado de forma sinérgica e produtiva.
Agradecemos a todos os servidores e gestores da administração pública municipal e a todos os
integrantes do Codese que cooperaram para mais esse passo no cumprimento de nossa meta. Juntos,
elevaremos a capital goiana, até o ano de 2033, a um dos dez municípios brasileiros com melhor Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH), transformando a realidade de nossa cidade e melhorando a
qualidade de vida de nossos cidadãos.

Renato Correia
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A Governança
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A Governança
Com o objeto de estabelecer as condições favoráveis para a implementação de TERMO DE CONVÊNIO
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA firmado entre a Prefeitura Municipal de Goiânia (PMG) e o Codese e, por
consequência, possibilitar as bases de integração e cooperação para a execução das ações que compõem
a presente CARTA DE NAVEGAÇÃO, foi definido um modelo de governança a ser exercida pelos
integrantes do Codese e pelos representantes da Prefeitura Municipal de Goiânia. Este modelo de
Governança está estruturado em três instâncias:
I.

Câmaras Técnicas (CTecs)

II. Salas de Gestão (SGes)
III. Gabinete de Decisão (GDec)
Câmaras Técnicas (CTecs) é a instância de natureza técnica especializada da estrutura de governança.
Nelas atuarão profissionais com afinidade e competência técnica nos temas, representando o Codese, e
técnicos em função de chefias das áreas afins, representando a PMG.
Nas CTecs, serão debatidos e definidos tecnicamente os estudos e projetos temáticos de interesse
mútuo, que subsidiarão o cumprimento das prioridades pactuadas entre a PMG e o Codese e elencada
nesta CARTA DE NAVEGAÇÃO.
Atualmente, são doze as CTecs:

Cidadania

Modernização da
Gestão

Segurança

Desenvolvimento
Urbano

Meio Ambiente

Tecnologia e
Inovação

Educação

Negócios
Agropecuários

Turismo

Logística e
Distribuição

Saúde

Vestuário e
Moda

.
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Salas de Gestão (SGes) é a instância de natureza técnico/política da estrutura de governança. Nelas,
atuarão os Presidentes das CTecs e os Secretários e Presidentes de Autarquias Municipais das áreas afins
à cada SGes.
Nas Sges, os estudos e projetos temáticos encaminhados pelas CTecs serão avaliados e priorizados
considerando-se as possibilidades financeiras, orçamentárias, jurídicas e políticas da PMG em
implementá-los e/ou as estratégias de captação de recursos financeiros e técnicos, via Codese, para a
sua consecução.

Atualmente, são quatro as SGes:

O Gabinete de Decisão (GDec) é a instância máxima de tomada de decisão da estrutura de governança.
Nele, atuarão o Prefeito Municipal e o Presidente do Codese, podendo, ambos, convidar outros
integrantes de suas respectivas instituições para participarem das tomadas de decisão.
No GDec, as decisões e encaminhamentos referentes à implementação das ações prioritárias serão
embasadas tecnicamente pelo trabalho das CTecs e subsidiadas estrategicamente pelas orientações das
SGes.
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Como apresentado anteriormente, nas Câmaras Técnicas (CTecs) serão trabalhados os escopos técnicos.
Nelas serão discutidas as prioridades do ponto de vista técnico estratégico, analisados cenários,
desenvolvidos estudos, pesquisas, projetos, planos, orçamentos, e elaborados os Planos de Ação e de
Implementação para cada ação da CARTA DE NAVEGAÇÃO. Também serão definidas nas CTecs as
diretrizes, metas e indicadores para cada ação, bem como avaliados os resultados e definidas as
correções de rumo, quando for o caso. São as CTecs que garantem a consistência técnica factual para a
realização das ações pactuadas correlacionando todos os projetos e resultados com os indicadores dos
componentes do IDH.
Periodicamente, os trabalhos elaborados nas CTecs serão enviados para as Salas de Gestão (SGes). Nas
SGes serão discutidas as relações multissetoriais de cada ação trabalhada nas CTecs, possibilitando a
integração e complementariedade das mesmas. Também serão traçadas nas SGes as estratégias políticas
para consecução de cada conjunto de ações dentro dos eixos temáticos: (i) Eixo Gestão Pública; (ii) Eixo
Desenvolvimento Social; (iii) Eixo Desenvolvimento Urbano e Ambiental; e (iv) Eixo Desenvolvimento
Econômico.
A cada três meses, a SGes apresentará ao Gabinete de Decisão (GDec) o resultado dos trabalhos
elaborados pelas CTecs e articulados multidimensional e politicamente nas SGes. A partir da avaliação
do Gdec, as ações seguem o curso de implementação, sendo as CTecs responsáveis pelo
acompanhamento e coordenação dessas implementações.
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3o Passo .

categorizar e orçar cada AÇÃO

conforme os enquadramentos do PMAT.

2o Passo .

validação do Escopo Preliminar

do Projeto pelas equipes das áreas diretamente

Ações
Priorizadas

ligadas às ações descritas.
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Ações Priorizadas
Depois da assinatura do Termo de Convênio de Cooperação Técnica, em março, e da realização do
Seminário e das Oficinas Temáticas, em maio, o Codese realizou várias reuniões de alinhamento e
aproximação com os(as) Secretários(as) e Presidentes de órgãos municipais. O objetivo foi apresentar os
princípios e premissas da cooperação e alinhar as expectativas, das duas partes, quanto aos processos
possíveis e resultados esperados.
Nas Oficinas Temáticas de maio, as equipes da Prefeitura de Goiânia e do Codese já estavam mais
integradas, possibilitando debater as necessidades de cada área setorial da administração municipal e
elencaram um conjunto de ações e projetos importantes e estratégicos para essas áreas. A partir do
universo de ações definidas como importantes e estratégicas para a agenda de curto prazo (2017 e 2018),
foram pactuadas as prioridades a serem executadas, entendendo que estas deveriam apresentar
potencial desencadeador de mudanças de médio e longo prazo, sempre focados na melhoria do IDH do
município.
Para a definição das ações e projetos importantes e estratégicos, o grupo de cada oficina partiu de um
Brainstorming sobre as demandas da cidade dentro de cada eixo (Gestão Pública; Desenvolvimento
Social; Desenvolvimento Urbano e Ambiental; e Desenvolvimento Econômico), compilaram os resultados
com as prioridades inicialmente trabalhadas dentro das Câmaras Técnicas do Codese e procederam a
priorização, para a qual foram aplicadas duas dimensões: (i) Impacto para a População; e (ii) Facilidade

Impacto para a População

de Implementação.

Facilidade de Implementação
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Ao todo, foram discutidas mais de cem ações, das quais 75 foram definidas como importantes e
estratégicas e 55, priorizadas. Para cada ação priorizada foi checado o grau de aderência da mesma com
o Plano de Governo e identificadas as Secretarias Municipais e as Câmaras Técnicas que ficariam
responsáveis pelo seu desenvolvimento técnico e pela sua implementação. Esse resultado foi
apresentado e validado pelo Prefeito Iris Rezende Machado e pelo Secretário de Planejamento, Agenor
Mariano.
As ações priorizadas foram:
1.

Modernização da Gestão Pública Municipal via a contratação do PMAT/BNDES

2.

Alinhamento de prioridades e metas entre as diferentes Secretarias Municipais com base em um
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INTEGRADO da administração pública

3.

AUTOMAÇÃO de processos e criação de uma Central de Integração da Gestão

4.

Criação e instalação de PLATAFORMA DE GESTÃO COLABORATIVA (participação e monitoramento
por parte dos cidadãos, via aplicativo)

5.

Modernização do sistema de FOLHA DE PAGAMENTO e do controle de ponto e presença dos
servidores

6.

Criação e funcionamento do ALMOXARIFADO CENTRAL

7.

Mapeamento e redesenho de processos para a modernização da gestão fiscal proporcionando
redução de despesas e AUMENTO NA ARRECADAÇÃO

8.

Modernização e adequação da INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA da SEFIN (software e
equipamentos)

9.

Mapeamento e redesenho de processos para a modernização da gestão na Controladoria Geral
do Município, incluindo digitalização dos arquivos físicos, informatização de todas as etapas dos
processos e certificação digital

10.

Melhoramento das funcionalidades e operacionalização do PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

11.

Digitalização dos processos físicos e criação de ARQUIVO VIRTUAL com gestão inteligente das
informações na PGM

12.

Modernização e adequação da INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA da PGM (equipamentos de
informática)

13.

Mapeamento e redesenho de processos, definindo novos padrões de qualidade na GESTÃO DA
SAÚDE
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14.

INTEGRAÇÃO de ações entre a SMS, SMT e SECOM para o enfrentamento e mudança de realidade
no que se refere ao alto índice de acidentados em trânsito

15.

Implementação de programa de ACREDITAÇÃO em Saúde na rede municipal

16.

Mapeamento e redesenho de processos para a modernização da gestão e atualização da
infraestrutura tecnológica na VIGILÂNCIA SANITÁRIA

17.

Qualificação e ampliação da rede de atendimento à EDUCAÇÃO INFANTIL

18.

Efetivação e ampliação do PROJETO ESCOLA VIVA já em andamento – melhoria e manutenção de
prédios escolares

19.

Efetivação de programa de agricultura orgânica e familiar para a MERENDA ESCOLAR, incluindo
a descentralização da merenda

20.

Realização de diagnóstico, por Região Administrativa e bairro, gerando MAPA DAS
DESIGUALDADES no que se refere à existência, funcionamento e capacidade de demanda dos
equipamentos e serviços públicos

21.

Implementação do CENTRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA e implementação de cursos de formação
de cidadania e empreendedorismo

22.

Melhora na estrutura das unidades de assistência social, em especial os CRAS e CREAS

23.

Implantação do OBSERVATÓRIO DE DIREITOS HUMANOS com foco em denúncia,
encaminhamento e acompanhamento da solução

24.

FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO do quadro de servidores das áreas sociais

25.

Revitalização da CASA ABRIGO para as mulheres

26.

REVITALIZAÇÃO DO CENTRO de Goiânia com especial atenção ao patrimônio Art Déco

27.

Revitalização da PRAÇA DO TRABALHADOR com novo plano de uso cultural e econômico para a
Estação Ferroviária e entorno

28.

Efetivação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGIM, conforme orientações do
Ministério da Justiça

29.

Elaboração do PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO do GGIM, incluindo capacitação em gestão para a
Guarda Civil Metropolitana

30.

Mapeamento e redesenho de processos para a modernização da gestão na COMURG

31.

Modernização e adequação da INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA na COMURG (software e
equipamentos)

32.

Mapeamento de processos, com modernização, otimização e automação da ANÁLISE E
APROVAÇÃO de projetos e de emissão de alvarás

33.
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33.

Revisão do PLANO DIRETOR, já incluindo a perspectiva de Smartcity e de urbanização sustentável

34.

Criação da CENTRAL INTELIGENTE DE GESTÃO URBANA INTEGRADA, instrumentalizando a
gestão territorial de Smartcity

35.

Conclusão do Parque MACAMBIRA ANICUNS

36.

Retomada e conclusão do PLANO DE MOBILIDADE URBANA, com ampliação da matriz
origem/destino para toda a RMG

37.

Implementação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), incluindo
usina de triagem e beneficiamento (RCC) e o polo de lavanderia

38.

Criação de um sistema municipal de integração e GESTÃO DE ÁREAS VERDES (Praças e Parques)

39.

Elaboração de projeto e implementação do PARQUE MEIA-PONTE

40.

Conclusão do Corredor BRT NORTE SUL e execução de estação subterrânea na Praça do Cruzeiro

41.

Extensão das Avenidas LESTE OESTE e Avenida GOIÁS NORTE e execução do VIADUTO da CELG

42.

Elaboração do PLANO DE DRENAGEM, incluindo estudos, laudos e a elaboração de projetos para
os pontos críticos

43.

Mapeamento e redesenho de processos para a modernização da gestão na SMT com foco no
planejamento e gestão do trânsito e com ações que adequem os procedimentos e a gestão da
ARRECADAÇÃO

44.

Modernização e adequação da INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA na SMT (software e
equipamentos)

45.

Elaboração de PLANO DE TRÂNSITO e SINALIZAÇÃO, já integrando-o ao Plano de Mobilidade

46.

Mapeamento e redesenho de processos para a modernização da gestão COMURG

47.

Modernização e adequação da INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA (software e equipamentos) na
COMURG

48.

Elaboração de estudos para o mapeamento das maiores POTENCIALIDADES ECONÔMICAS de
Goiânia, elaborando plano de incentivo para a dinamização da economia

49.

Mapeamento e modernização de processo para a DESBUROCRATIZAÇÃO E FINANCIAMENTO das
áreas econômicas prioritárias

50.

Integração das políticas de ordenamento territorial com as de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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51.

Elaboração de estudos e definição do BRANDING DE GOIÂNIA

52.

Planejamento, elaboração e gestão centralizada de um CALENDÁRIO INTEGRADO DE
EVENTOS em Goiânia

53.

Planejamento e programa de incentivos ao turismo potencializando as áreas de MODA,
GASTRONOMIA, EVENTOS E AGRONEGÓCIO

54.

Elaboração de estudos para a qualificação da gestão e funcionamento do MUTIRAMA

55.

Elaboração de estudos para a realocação com processos modernos de funcionamento e
gestão para o ZOOLÓGICO de Goiânia

_________________________________________________________________________________

Ação 1 - Modernização da Gestão Pública Municipal via a contratação do
PMAT/BNDES

Secretaria de Finanças e Sec. de
Planejamento e Habitação

SEGOV e SEMAD
câmaras técnicas responsáveis:

Modernização da Gestão e
Tecnologia e Inovação
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Ação 2 - Alinhamento de prioridades e metas entre as diferentes Secretarias
Municipais com base em um PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INTEGRADO da
administração pública

Sec. de Planejamento e Habitação

SEGOV, SEMAD e SEFIN
câmaras técnicas responsáveis:

Modernização da Gestão

Ação 3 - AUTOMAÇÃO de processos e criação de uma Central de Integração
da Gestão

Sec. de Planejamento e Habitação

CGMM e SEDETEC
câmaras
câmaras técnicas
técnicas responsáveis:
responsáveis:

Tecnologia e Inovação e
Modernização da Gestão
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Ação 4 - Criação e instalação de PLATAFORMA DE GESTÃO COLABORATIVA
(participação e monitoramento por parte dos cidadãos, via aplicativo)

Sec. de Planejamento e Habitação

CGMM, SECOM e SEDETEC
câmaras técnicas responsáveis:

Tecnologia e Inovação, Cidadania,
Modernização da Gestão e Segurança

Ação 5 - Modernização do sistema de FOLHA DE PAGAMENTO e do controle
de ponto e presença dos servidores

Secretaria de Administração

CGMM, SEPLANH e SEFIN
câmaras técnicas responsáveis:

Modernização da Gestão e
Tecnologia e Inovação
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Ação 6 - Criação e funcionamento do ALMOXARIFADO CENTRAL

Secretaria de Administração

CGMM, SEPLANH
câmaras técnicas responsáveis:

Modernização da Gestão e
Tecnologia e Inovação

Ação 7 - Mapeamento e redesenho de processos para a modernização da
gestão fiscal, proporcionando redução de despesas e AUMENTO de
ARRECADAÇÃO

Secretaria de Finança

CGMM
câmaras técnicas responsáveis:

Modernização da Gestão
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Ação 8 - Modernização e adequação da INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA da
SEFIN (software e equipamentos)

Secretaria de Finanças

CGMM, SEMAD e SEDETEC
câmaras técnicas responsáveis:

Tecnologia e Inovação e
Modernização da Gestão

Ação 9 - Mapeamento e redesenho de processos para a modernização da
gestão na Controladoria Geral do Município, incluindo digitalização dos
arquivos físicos, informatização de todas as etapas dos processos e certificação
digital
servidores

Controladoria Geral do Município

CGMM e SEDETEC
câmaras técnicas responsáveis:

Modernização da Gestão e
Tecnologia e Inovação
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Ação 10 - Melhoramento das funcionalidades e operacionalização do
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Controladoria Geral do Município

CGMM e SEDETEC
câmaras técnicas responsáveis:

Tecnologia e Inovação e
Modernização da Gestão

Ação 11 - Digitalização dos processos físicos e criação de ARQUIVO VIRTUAL
com gestão inteligente das informações na PGM

servidores

Procuradoria Geral do Município

CGMM e SEDETEC
câmaras técnicas responsáveis:

Tecnologia e Inovação e
Modernização da Gestão
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Ação 12 - Modernização e adequação da INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA da
PGM (equipamentos de informática)

Procuradoria Geral do Município

CGMM, SEMAD e SEDETEC
câmaras técnicas responsáveis:

Tecnologia e Inovação e
Modernização da Gestão

Ação 13 - Mapeamento e redesenho de processos, definindo novos padrões de
qualidade na GESTÃO DA SAÚDE

Secretaria de Saúde
servidores

câmaras técnicas responsáveis
responsáveis:

Saúde e Cidadania
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Ação 14 - INTEGRAÇÃO de ações entre a SMS, SMT e SECOM para o
enfrentamento e mudança de realidade no que se refere ao alto índice de
acidentados em trânsito

Secretaria de Saúde

SMT e SECOM
câmaras técnicas responsáveis:

Saúde, Cidadania e
Desenvolvimento Urbano

Ação 15 - Implementação programa de ACREDITAÇÃO em Saúde na rede
municipal

Secretaria de Saúde
servidores

câmaras
câmarastécnicas
técnicasresponsáveis:
responsáveis:

Saúde, Cidadania e Modernização
da Gestão
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Ação 16 - Mapeamento e redesenho de processos para a modernização da gestão
e atualização da infraestrutura tecnológica na VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Vigilância Sanitária

SMS
câmaras técnicas responsáveis:
técnicas responsáveis:

Saúde, Modernização da Gestão e
Tecnologia e Inovação

Ação 17 - Qualificação e ampliação da rede de atendimento à EDUCAÇÃO
INFANTIL

Secretaria de Educação

servidores

SEPLANH e SINF
câmaras técnicas responsáveis:

Educação e Cidadania
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Ação 18 - Efetivação e ampliação do PROJETO ESCOLA VIVA, já em andamento –
melhoria e manutenção de prédios escolares

Secretaria de Educação

SEPLANH e SINF
câmaras técnicas responsáveis:

Educação, Cidadania
Desenvolvimento Urbano

Ação 19 - Efetivação de programa de agricultura orgânica e familiar para a
MERENDA ESCOLAR, incluindo a descentralização da merenda

Secretaria de Educação

SECTEC
servidores
câmaras técnicas responsáveis:

Negócios Agropecuários, Cidadania
e Educação
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Ação 20 - Realização de diagnóstico, por Região Administrativa e bairro, gerando
MAPA DAS DESIGUALDADES no que se refere à existência de funcionamento e
capacidade de demanda dos equipamentos e serviços públicos

Secretaria de Assistência Social

SEPLANH e SECTEC
câmaras técnicas responsáveis:

Cidadania, Segurança, Saúde,
Educação e Desenvolvimento Urbano

Ação 21 - Implementação do CENTRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA e oferta de
cursos de formação de cidadania e empreendedorismo

Secretaria de Assistência Social

SECTEC
servidores

câmaras técnicas responsáveis:

Cidadania
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Ação 22 - Melhora na estrutura das unidades de assistência social, em especial
os CRAS e CREAS

Secretaria de Assistência Social

SEINF e SEPLANH
câmaras técnicas responsáveis:

Cidadania e Desenvolvimento
Urbano

Ação 23 - Implantação do OBSERVATÓRIO DE DIREITOS HUMANOS com foco
em denúncia, encaminhamento e acompanhamento da solução

Secretaria de Direitos Humanos

SECMULHER
servidores

câmaras técnicas responsáveis:

Cidadania e Segurança
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Ação 24 - FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO do quadro de servidores das áreas
sociais

Secretaria de Assistência Social

SECMULHER, SMDHPA e SEMAD
câmaras técnicas responsáveis:

Cidadania e Modernização da
Gestão

Ação 25 - Revitalização da CASA ABRIGO para as mulheres

Sec. de Políticas para as Mulheres

SMAS, SMDHPA e SINF
câmaras técnicas responsáveis:

servidores

Cidadania
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Ação 26 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO de Goiânia com especial atenção ao
patrimônio Art Déco

Secretaria de Planejamento

SECULT, SEDETEC e SMT
câmaras técnicas responsáveis:

Desenvolvimento Urbano,
Turismo e Logística e Distribuição

Ação 27 - Revitalização da PRAÇA DO TRABALHADOR com novo plano de uso
cultural e econômico para a Estação Ferroviária e entorno

Sec. de Planejamento e Habitação

SECULT, SEDETEC e SMT
câmaras técnicas responsáveis:

servidores

Desenvolvimento Urbano, Turismo,
Logística e Distribuição e Segurança
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Ação 28 - Efetivação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGIM,
conforme orientações do Ministério da Justiça

Guarda Civil Metropolitana

SEMAD
câmaras técnicas responsáveis:

Segurança

Ação 29 - Elaboração do PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO do GGIM, incluindo
capacitação em gestão para a Guarda Civil Metropolitana

Guarda Civil Metropolitana

SEMAD
câmaras técnicas responsáveis:

servidores

Segurança e Modernização da Gestão

28

Ação 30 - Mapeamento e redesenho de processos para a modernização da
gestão na COMURG

COMURG

câmaras técnicas responsáveis:

Modernização da Gestão

Ação 31 - Modernização e adequação da INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
na COMURG (software e equipamentos)

COMURG

CGMM, SEMAD e SEDETEC
câmaras técnicas responsáveis:

Tecnologia e Inovação e
Modernização da Gestão
servidores
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Ação 32 - Mapeamento de processos, com modernização, otimização e
automação da ANÁLISE E APROVAÇÃO de projetos e de emissão de alvarás

da Justiça

Sec. de Planejamento e Habitação

CGMM e SEDETEC
câmaras técnicas responsáveis:

Tecnologia e Inovação, Modernização
da Gestão e Desenvolvimento Urbano

Ação 33 - Revisão do PLANO DIRETOR, já incluindo a perspectiva de Smartcity
e de urbanização sustentável

Sec. de Planejamento e Habitação

AMMA e SEDETEC
câmaras técnicas responsáveis:

Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e
Inovação e Logística e Distribuição
servidores
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Ação 34 - Criação da CENTRAL INTELIGENTE DE GESTÃO URBANA INTEGRADA,
instrumentalizando a gestão territorial de Smartcity

da Justiça

Sec. de Planejamento e Habitação

CGMM e SEDETEC
câmaras técnicas responsáveis:

Desenvolvimento Urbano, Segurança,
Tecnologia e Inovação e
Modernização da Gestão
Modernização da Gestão

Ação 35 - Conclusão do Parque MACAMBIRA ANICUNS

Sec. de Planejamento e Habitação

AMMA e SEFIN
câmaras técnicas responsáveis:

Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

servidores
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Ação 36 - Retomada e conclusão do PLANO DE MOBILIDADE URBANA, com
ampliação da matriz origem/destino para toda a RMG

Sec. de Planejamento e Habitação
da Justiça

SMT e CMTC
câmaras técnicas responsáveis:

Desenvolvimento Urbano e Logística e
Distribuição

Ação 37 - Implementação do Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos (PMGIRS) incluindo usina de triagem e beneficiamento (RCC)
e o polo de lavanderia

Agência de Meio Ambiente

câmaras técnicas responsáveis:

Meio Ambiente
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Ação 38 - Criação de um sistema municipal de integração e GESTÃO DE ÁREAS
VERDES (Praças e Parques)

Agência de Meio Ambiente
da Justiça

SEPLANH e AGETUL
câmaras técnicas responsáveis:
responsáveis:
:
Meio Ambiente, Segurança

e Turismo

Ação 39 - Elaboração de projeto de implementação do PARQUE MEIA-PONTE

Agência de Meio Ambiente

SEPLANH e AGETUL
câmaras técnicas responsáveis:

Meio Ambiente, Desenvolvimento
Urbano e Turismo
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Ação 40 - Conclusão do Corredor BRT NORTE SUL e execução de estação
subterrânea na Praça do Cruzeiro

Sec. de Planejamento e Habitação

da Justiça

SEFIN, SMT e CMTC
câmaras técnicas responsáveis:

Desenvolvimento Urbano e
Logística e Distribuição

Ação 41 - Extensão das Avenidas LESTE OESTE e Avenida GOIÁS NORTE e
execução do VIADUTO da CELG

Secretaria de Planejamento

SEFIN, SMT e CMTC
câmaras técnicas responsáveis:

Desenvolvimento Urbano e Logística e
Distribuição
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Ação 42 - Elaboração do PLANO DE DRENAGEM, incluindo estudos, laudos e
a elaboração de projetos para os pontos críticos

Agência de Meio Ambiente

da Justiça

SEFIN e SEPLANH
câmaras técnicas responsáveis:

Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente

Ação 43 - Mapeamento e redesenho de processos para a modernização da
gestão na SMT com foco no planejamento e gestão do trânsito e com ações
que adequem os procedimentos e a gestão da ARRECADAÇÃO

Secretaria Municipal de Trânsito

SEFIN
câmaras técnicas responsáveis:

Modernização da Gestão e Tecnologia e
Inovação
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Ação 44 - Modernização e adequação da INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
na SMT (software e equipamentos)

Secretaria Municipal de Trânsito

CGMM, SEMAD e SEDETEC
da Justiça
câmaras técnicas responsáveis:

Tecnologia e Inovação e
Modernização da Gestão

Ação 45 - Elaboração de PLANO DE TRÂNSITO e SINALIZAÇÃO já integrando-o
ao Plano de Mobilidade

Secretaria Municipal de Trânsito

SEPLANH e CMTC
câmaras técnicas responsáveis:

Desenvolvimento Urbano e Logística e
Distribuição
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Ação 46 - Mapeamento e redesenho de processos para a modernização da
gestão COMURG

COMURG

da Justiça

câmaras técnicas responsáveis:

Modernização da Gestão e
Tecnologia e Inovação

Ação 47 - Modernização e adequação da INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
(software e equipamentos) na COMURG

COMURG

CGMM, SEMAD e SEDETEC
câmaras técnicas responsáveis:

Tecnologia e Inovação e Modernização
da Gestão
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Ação 48 - Elaboração de estudos para o mapeamento das maiores
POTENCIALIDADES ECONÔMICAS de Goiânia, elaborando plano de incentivo
para a dinamização da economia

Secretaria de Des. Econômico, Trabalho
Ciência e Tecnologia

AGETUR, SECULT, SPLANH
câmaras técnicas responsáveis:

da Justiça

Vestuário e Moda, Turismo e
Negócios Agropecuários

Ação 49 - Mapeamento e modernização de processo para a
DESBUROCRATIZAÇÃO E FINANCIAMENTO das áreas econômicas prioritárias

Secretaria de Des. Econômico, Trabalho
Ciência e Tecnologia

SEFIN, SEPLANH e SEDETEC
câmaras técnicas responsáveis:

Modernização da Gestão, Vestuário e
Moda, Turismo e Negócios Agropecuários
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Ação 50 - Integração das políticas de ordenamento territorial com as de
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Secretaria de Des. Econômico, Trabalho
Ciência e Tecnologia

SEPLANH e SEFIN
câmaras técnicas responsáveis:

Desenvolvimento Urbano, Vestuário e
Moda, Turismo e Negócios
Agropecuários

Ação 51 - Elaboração de estudos e definição do BRANDING DE GOIÂNIA

Agência de Turismo

SECOM, SECULT e SEPLANH
câmaras técnicas responsáveis:

Vestuário e Moda, Turismo e Negócios
Agropecuários
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Ação 52 - Planejamento, elaboração e gestão centralizada de um CALENDÁRIO
INTEGRADO DE EVENTOS em Goiânia

Agência de Turismo

SECULT, SECOM e SEDETEC
câmaras técnicas responsáveis:

Turismo, Vestuário e Moda e
Negócios Agropecuários

Ação 53 - Planejamento e programa de incentivos ao turismo potencializando
as áreas de MODA, GASTRONOMIA, EVENTOS e AGRONEGÓCIO

Agência de Turismo

SECOM, SECULT e SEDETEC
câmaras técnicas responsáveis:

Vestuário e Moda, Turismo e Negócios
Agropecuários
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Ação 54 - Elaboração de estudos para a qualificação da gestão e funcionamento
do MUTIRAMA

Agência de Turismo

SECULT, SECOM e SEPLANH
câmaras técnicas responsáveis:

Turismo, Cidadania e Segurança

Ação 55 - Elaboração de estudos para a realocação com processos modernos
de funcionamento e gestão para o ZOOLÓGICO de Goiânia

Agência de Turismo

SECOM, AMMA e SEDETEC
câmaras técnicas responsáveis:

Desenvolvimento Urbano, Turismo e
Meio Ambiente
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Plano Geral
de Ação
42

Composição e integração de cada Câmara Técnica
Até o final do mês de setembro, as Câmaras Técnica (GTecs) deverão ter sido compostas. Caberá à
Diretoria do Codese, além de mobilizar os atuais integrantes de cada Câmara, mapear outros atores
estratégicos da sociedade, com competência e experiência no tema da CTec e convidá-los oficialmente
para se integrar aos trabalhos.
Também caberá à Diretoria do Codese, fazer o convite formal a cada um dos representantes nomeados
pelas Secretarias e demais órgãos da Prefeitura, para que se instale o início da agenda ordinária de cada
CTec.
As Câmara Técnicas se reunirão ordinariamente a cada mês, podendo ser essa agenda quinzenal. Uma
semana antes de cada reunião de trabalho, o Presidente da Câmara Técnica compartilhará, com os
demais integrantes, as informações referentes à pauta, às atividades a serem desenvolvidas e aos
resultados a serem alcançados na reunião.

1o Passo .

composição e instalação oficial

dos trabalhos das Câmaras Técnicas (GTecs).

.
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Avaliação das ações
As Câmaras Técnicas deverão realizar em suas agendas ordinárias um processo de avaliação detalhada
das ações que estão sob a responsabilidade de seus integrantes. Para cada ação deverão ser debatidas e
pactuado as respostas para cada uma das variáveis abaixo listadas:
 definição do público diretamente e indiretamente beneficiado com cada ação
 identificação dos resultados tangíveis e intangíveis que poderão ser desencadeados com
a ação
 avaliação dos possíveis impactos na qualidade de vida das pessoas
 avaliação dos possíveis impactos na opinião pública
 identificação de ameaças e oportunidades para se alcançar os resultados esperados
 elaboração de lista de atividades a serem executadas para minimizar as ameaças e
potencializar as oportunidades
 definição da meta a ser alcançada em curto e médio prazo
 definição de indicadores para se avaliar os resultados da ação
 definição de prazo total estimado para a execução completa da ação
 mapeamento dos responsáveis executores
 definição dos guardiões da ação na Prefeitura e no Codese

2o Passo .
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avaliação detalhada das ações

Orçamentação
Uma vez avaliadas as ações a partir do conjunto de variáveis indicadas, será o momento de elaborar o
orçamento para a sua execução. O orçamento será estimado e sua feitura contará com o conhecimento
e experiência dos integrantes da CTec. Para sua composição deverá se considerar os seguintes itens:
 Trabalhos técnicos especializados de consultoria
 Pesquisa e estudos
 Laudos técnicos
 Obras civis e instalações;
 Máquinas e equipamentos;
 Veículos;
 Capacitação técnica e gerencial de recurso

3o Passo.

elaboração de orçamento

estimado para cada ação.
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Captação
Depois de orçadas as ações, será a vez da CTec mapear as possíveis fontes de financiamento para
executá-las. O primeiro passo será avaliar se a Prefeitura possui orçamento para a execução. Caso não
possua, ou possua parcialmente, ou ainda, caso não seja possível a administração pública contratar os
serviços e produtos para a execução da ação em tempo adequado, os componentes da CTec deverão
fazer um mapeamento de possíveis recursos financeiros e técnicos para a execução da ação dentro do
cronograma desejado. Será importante a montagem de uma apresentação com todas as informações
relevantes sobre a ação, e os impactos sociais, econômicos, políticos e ambientais que ela gerará. Com
esse material, a CTec deverá realizar uma agenda de eventos e reuniões nas entidades e grupos onde
foram mapeados os potenciais patrocinadores e apoiadores. A meta da CTec será fazer a captação
necessária para a execução das ações.

4o Passo .

fazer a captação de recursos

financeiros e técnicos para a execução da ação

46

Execução
Feita a captação dos recursos, é hora de contratar os serviços, produtos e obras necessários para a
execução da ação. A diretoria do Codese dará o apoio administrativo e jurídico para os procedimentos
de contratação, mas o acompanhamento técnico do processo e de toda a execução das atividades que
compõem aquela ação é da CTec.
Ao longo da execução, a CTec deverá exercer o monitoramento e avaliação dos resultados, sempre
aferindo se os impactos da ação comungam com os esforços de atingimento da meta do IDH.

5o Passo .

acompanhamento da execução

com monitoramento de resultados
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Comunicação
Durante todo o processo, as CTecs poderão realizar eventos como palestras sobre o tema, oficinas com
atores de segmentos que têm afinidade com a questão, consultas e debates públicos, além de fazer a
divulgação e a comunicação sobre o processo e os resultados. Vale ressaltar que toda a comunicação
feita pelas CTecs deverá estar em consonância com o Plano de Comunicação do Codese.

6o Passo .
difusão.

48

mobilização, comunicação e

Entidades/empresas mantenedoras do Codese
ACIEG - Associação Comercial Industrial e de Serviços de Goiás

Euclides Barbo Siqueira

ADEMI - Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás

Renato de Sousa Correia

ADU-GO - Associação dos Desenvolvedores Urbanos do Estado de Goiás

Fernado Pinho da Costa

AHPACEG - Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do
Estado de Goiás

Haikal Yaspers Helou

ASBAN - Associação de Bancos nos Estados de Goiás, Tocantins e
Maranhão

Mário Fernando Maia Queiroz

CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia

Geovar Pereira

FCDL - Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Goiás

Melchior Luiz D. de Abreu
Filho

FECOMÉRCIO - Federação do Comércio do Estado de Goiás

José Evaristo do Santos

FIEG - Federação das Indústrias do Estado de Goiás

Pedro Alves de Oliveira
Coronel Cleber Aparecido
Santos
Joaquim Guilherme B. de
Souza

Fundação Tiradentes
OCB - Organização das Cooperativas do Brasil
Porto Belo Engenharia e Comércio LTDA.

Celso de Paula e Silva Filho

SECOVIGOIÁS - Sindicato dos Condomínios e Imobiliárias

Ioav Blanche

SENGE -Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás

Gerson Tertuliano

SEPE-GO - Sindicatos dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de
Goiânia

Flávio Roberto de Castro

SET - Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de
Passageiros de Goiânia

Adriano Rodrigues de Oliveira

SETECEG - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística
do Estado de Goiás

Paulo Afonso R. da Silva
Lustosa

SICOOB Engecred-Go - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de
Goiânia e Região LTDA

Luis Alberto Pereira

SICOOB Secovicred - Sistema de Cooperativa de Crédito Bancário

Marcelo Baiocchi Carneiro

SICOOB UniCentro Brasileira - Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão Centro Brasileira

Dr. Raimundo Nonato Leite
Pinto

SINDUSCON-GO - Sindicato da Indústria da Construção do Estado de
Goiás

Carlos Alberto de Paula M.
Júnior

Tropical Urbanismo e Incorporação LTDA

Paulo Roberto da Costa e
Antônio Carlos da Costa
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Empresas patrocinadoras do Codese
Associação Médica de Goiás
Atid Participações Ltda
Baker Tilly Brasil
Bilenge Engenharia Ltda
Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda
Brasil Desenvolvimento Urbano S/A
Brdu Urbanismo S/A
Castro's Park Hotel
CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção
City Incorporadora Ltda
Consciente Construtora e Incorporadora Ltda
Conselho Regional de Corretores de Imóveis 5ª Região / GOIÁS
Construtora Canadá Ltda
Construtora Queiroz Silveira Ltda
Consulado da Espanha em Goiás
CREA-GO - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás
Dez Estrelas Empreendimentos Imobiliários
Dinâmica Engenharia Ltda
Ebm Incorporações Regional GO Ltda
Engel Engenharia e Construções Ltda
Estrata Auditoria e Desenvolvimento Empresarial Ltda
Euro América Construtora Ltda
FGR Urbanismo S/A
Flamboyant Urbanismo Ltda
Fr Incorporadora Ltda
Fujioka Eletro Imagem S.A
Goiás Construtora Ltda
Gpl Engenharia Ltda
Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás
Grupo Mapah
Grupo Quatro Arquitetos
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Guardiã Administração Imobiliária Ltda
Guimarães Rosa Incorporadora
Harmonia Urbanismo e Incorporações Ltda
Igor França Guedes
Innovar Construtora e Incorporadora
Leonardo Rizzo Participações Imobiliárias Ltda
Lourenço Incorporadora e Construtora
Magalhães Ferreira Empreendimentos Imobiliários
Máxima Sistemas de Informática S.A.
OAB - Ordem dos Advogados do Brasil
Omega Dornier Comércio de Joias Ltda
Opus Incorporadora Ltda
Porto Ville Urbanismo e Incorporação Ltda
QE Eventos
Red Man Group
Regia Comércio de Informática Ltda
Rudra Engenharia Ltda
S & J Consultoria e Incorporação Ltda
Saga Malls S.A
Sbce - Sociedade Brasileira de Cultura e Educação Ltda
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Simplific Administradora Patrimonial Ltda
Spgyn Desenvolvimento Urbano e Empreendimentos Imobiliários
Tencel Engenharia Ltda
Terral Incorporações e Participações Ltda
Terrano Empreendimentos Imobiliários
Toctao Engenharia
Totvs - Tbc Soluções em Gestão Ltda
Urbs Empreendimentos Imobiliários e Consultoria Ltda
Vega Construtora Ltda
Viver Bem Empreendimentos Imobiliários Ltda
Voit Consultoria

Entidade patrocinadora da
tiragem deste documento:
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