CONHECIMENTOS GERAIS DO MUNICIPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS

História
Na década de 30, o estado de Goiás atraiu, com suas terras férteis e ainda pouco
exploradas, trabalhadores de vários estados brasileiros. Assim, o centro-oeste goiano,
região de cultura adequada à agricultura e pecuária, começou a receber seus novos
moradores: mineiros, paulistas, baianos e tantos outros, que se uniram para promover o
desenvolvimento da região.
Os moradores da zona rural do município goiano de Itaberaí, mais precisamente, os
localizados na região da Serra do Brandão, quando necessitavam de algum serviço como
atendimento médico, registros em cartório, casamentos, batizados, enterros e outros,
precisavam se deslocar para as cidades mais próximas, como Itaberaí ou Itauçú,
enfrentando acessos pouco favoráveis, em função da precariedade das estradas e de uma
topografia bastante acidentada. A manifestação do interesse em criar um aglomerado
urbano, naquela rica região do município de Itaberaí foi crescendo e aos três dias do mês
de maio de 1951, foi constituída uma comissão com o objetivo de fundar o povoado.

Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Taquaral (ex-povoado) pela Lei Municipal n.º 86, de
25-07-1958, subordinado ao município de Itaberaí.
Em divisão territorial datada de 1-07-1960, o distrito de Taquaral figura no município de
Itaberaí.
Elevado à categoria de município com a denominação de Taquaral de Goiás, pela Lei
Estadual n.º 4.593, de 01-10-1963, desmembrado de Itaberaí. Sede no atual distrito de
Taquaral de Goias (ex-Taquaral). Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1964.
Em divisão territorial datada de 31-12-1963, o município é constituído do distrito sede.
Assim
permanecendo
em
divisão
territorial
datada
de
31-12-1968.
Pela Lei Estadual n.º 7.483, de 02-12-1971, é criado o distrito de Itaguari e anexado ao
município de Taquaral de Goiás.
Em divisão territorial datada de 1-01-1979, o município é constituído de 2 distritos: Taquaral
de Goiás e Itaguari.
Pela Lei Estadual n.º 10.400, de 30-12-1987, é desmembrado do município de Taquaral de
Goiás
o
distrito
de
Itaguari.
Elevado
à
categoria
de
município.
Em divisão territorial datada de 2003, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2017.

Dados censitários
População
População estimada [2018]
População no último censo [2010]
Densidade demográfica [2010]
População estimada [2018]

3.537 pessoas
3.541 pessoas
17,34 hab/km²
3.537 pessoas

Trabalho e rendimento
Em 2017, o salário médio mensal era de 1.4 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação
à população total era de 20.3%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições
235 de 246 e 51 de 246, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição
5186 de 5570 e 1301 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até
meio salário mínimo por pessoa, tinha 27.6% da população nessas condições, o que o colocava na posição
245 de 246 dentre as cidades do estado e na posição 5080 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

1,4 salários mínimos
Salário médio mensal dos trabalhadores formais[2017]
735 pessoas
Pessoal ocupado [2017]
20,3 %
População ocupada [2017]
27,6
Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até
1/2 %
salário mínimo [2010]
Notas:
1. População ocupada: [pessoal ocupado no município/população total do município] x 100
2. Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo:
[População residente em domicílios particulares permanentes com rendimento mensal de até 1/2
Educação
Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade[2010]
IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) [2017]
IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) [2017]
Matrículas no ensino fundamental [2018]
Matrículas no ensino médio [2018]
Docentes no ensino fundamental [2018]
Docentes no ensino médio [2018]
Número de estabelecimentos de ensino fundamental[2018]
Número de estabelecimentos de ensino médio [2018]

98,4 %
6,0
5,6
506
112
33
10
2
1

Economia
PIB per capita [2016]
Percentual das receitas oriundas de fontes externas[2015]
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010]
Total de receitas realizadas [2017]
Total de despesas empenhadas [2017]

15.609,85 R$
89,2 %
0,716
16.473,22 R$ (×1000)
13.549,21 R$ (×1000)

Território e ambiente
Área da unidade territorial [2018]
Esgotamento sanitário adequado [2010]
Arborização de vias públicas [2010]

204,218 km²
5,8 %
80,3 %
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