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Mesmo na maior crise da história do Brasil, 
a mudança começou a acontecer no Mato 
Grosso do Sul.

Vencemos as eleições de 2014 dialogando de forma democrática, transparente e 
apresentando um projeto arrojado que lançava as bases para fazer uma “mudança de 
verdade” após anos de domínio de apenas duas forças partidárias no Estado.

Mudamos o governo, a forma de fazer as coisas e buscamos as parcerias necessá-
rias para transformar o Mato Grosso do Sul.

Foram anos extremamente difíceis, pois nos deparamos com a pior crise econômi-
ca já vivenciada no país, especialmente porque ela veio associada à uma crise política e 
institucional pela qual o país ainda está buscando caminhos para superá-la.

Em 2015, quando assumimos o governo, a retração do crescimento da economia 
brasileira foi de -3,8%. Em 2016, nova retração de -3,6%. Apenas para comparação, na 
pior crise econômica mundial, a chamada Grande Depressão, o PIB brasileiro encolheu 
em 1930 e 1931, respectivamente, -2,1% e -3,3%. De fato, enfrentamos a pior recessão 
de todos os tempos no Brasil. Somente em 2017 que a economia começou a reagir e 
subiu 1,0%. 

No período em que governamos, a economia brasileira retraiu em média -2,1%. 
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cer em média 1,5% no mesmo período. Portanto, a economia sul-mato-grossense não 
parou de crescer, diferentemente do restante do país.
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guiram manter o pagamento dos salários dos servidores em dia, as dívidas aumenta-
ram, o desemprego aumentou. Surge então uma nova categoria no mundo do trabalho, 
os desalentados, que são aqueles que perderam as esperanças de voltarem a ter um 
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O índice de desemprego aumentou e 14 milhões de brasileiros perderam seus 
empregos e não conseguiram ainda voltar ao mercado de trabalho. Mato Grosso do Sul 
conseguiu atrair investimentos e gerar empregos, tornando-se o segundo estado do 
país em geração positiva de empregos.
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aquilo que foi priorizado pela população sul-mato-grossense foi contemplado na elabo-
ração dos nossos planos, programas, projetos e ações. As equipes do governo, em cada 
uma das secretarias e entidades vinculadas, estiveram envolvidas e compromissadas a 
realizar o que foi prometido ao longo da nossa campanha.

Ao longo de 3 anos e 7 meses o governo procurou respeitar e cumprir os com-
promissos assumidos durante a campanha eleitoral do ano de 2014. Era uma diretriz 
fundamental adotar o plano de governo como balizador das ações da gestão e assim foi 
feito. 

O plano de governo ganhou a devida importância no nosso governo, ou seja, a 
de ser o portador da vontade do povo, dos desejos dos cidadãos e da necessidade de 
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mudança no jeito de fazer política.

Foram apresentadas 169 propostas, das quais cumprimos 130, ou seja, 77%. É um 
número a ser comemorado se contextualizarmos que nossa gestão assumiu o governo 
durante a pior crise econômica pela qual o país já passou. Esse número refere-se até 
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ações de governo.

Mas então, qual o segredo para que a nossa gestão pudesse cumprir com 77% das 
promessas de campanha?
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meio do projeto Pensando Mato Grosso do Sul, respeito ao dinheiro público, responsa-
bilidade de governar, seriedade no trato da coisa pública, coordenação e planejamento 
das ações do governo, adoção dos contratos de gestão, dentre outros.

Nos comprometemos com um novo jeito de fazer política e assim foi feito. Esse 
novo jeito é baseado na responsabilidade em governar para as pessoas, eliminando os 
privilégios, encarando pautas importantes para o estado e para o país, mesmo sendo 
impopulares. Reduzimos o tamanho da estrutura do estado para que pudesse atender 
aquilo que foi desejado pelas pessoas porque essa é a missão de quem governa: servir 
ao cidadão.

Mato Grosso do Sul foi um dos sete estados da federação que honrou o compro-
misso e sempre pagou seus servidores em dia. 
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Administramos com responsabilidade, foco e disciplina. Conseguimos executar a 
maioria das ações que foram prometidas. É claro que somente ao assumirmos e conhe-
cermos o funcionamento da máquina pública estadual percebemos que poderíamos 
buscar caminhos alternativos para realizar algumas ações como, por exemplo, as refor-
mas e ampliações de hospitais ao invés da sua construção, e sem prejuízo ao atendi-
mento à população.

Nosso governo conseguiu realizar o maior investimento em segurança pública da 
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cirurgias ao realizar a Caravana da Saúde, ofertou ensino em tempo integral e melho-
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emprego em plena crise, realizou obras em todos os 79 municípios do Estado, realizou 
o sonho da casa própria para milhares de pessoas, levou saneamento a inúmeras fa-
mílias, modernizou a máquina pública, dentre outras ações que permitiram resgatar a 
dignidade das pessoas e fazer o estado se desenvolver.

A despeito da crise, mas pensando no aumento da competitividade do setor pro-
dutivo e na necessidade de gerar empregos, reduzimos a alíquota do diesel de 17% 
para 12% e extinguimos o ICMS Garantido.

Vale ainda ressaltar que, além das promessas de campanha, realizamos outras 
ações que surgiram ao longo da gestão como, por exemplo, a promoção de servidores 
públicos em várias carreiras, os investimentos na compra de máquinas e equipamentos 
da agricultura familiar, a compra de viaturas, coletes, armamentos, uniformes e outros 
para as forças de segurança, as Caravanas da Saúde edição Indígena e Nas Escolas, os 
núcleos industriais em várias cidades do Estado, dentre outros.

A mudança que prometemos aconteceu e está em movimento, só que agora, 
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abrindo janelas de oportunidades para que o Mato Grosso do Sul percorra o caminho da 
sua transformação para um Estado desenvolvido, seguro, sustentável, onde o diálogo 
permanente do governo com a população, com as instituições e com o setor produtivo 
o conduzam para o caminho da liberdade plena.

É com orgulho, portanto, que estamos terminando essa gestão com excelentes 
resultados. Mas o mais importante, com ganhos voltados para o cidadão em todos os 
cantos deste estado.

O novo plano de governo que aqui apresentamos é um convite à toda sociedade 
para ampliarmos o diálogo para corrigir o que ainda não está bom e construirmos uma 
nova agenda, baseada na ética e na responsabilidade, que consolide o Mato Grosso do 
Sul como um lugar bom para se viver e investir, com qualidade de vida e prioridade nas 
pessoas.

Reinaldo Azambuja
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A transformação começou...

Nosso governo se pautou pela transparência, pelo respeito ao dinheiro público, 
pela priorização das reais necessidades das pessoas, pela gestão municipalista. 

Desde ações simples, como o uso do brasão do Estado em detrimento às marcas 
pessoais, nossa gestão está gradualmente mudando o jeito de fazer política e de gover-
nar, planejando suas ações e lançando as bases para a transformação do Mato Grosso 
do Sul em um Estado próspero e digno para as pessoas.

As ações realizadas, em todas as áreas, sempre se mantiveram alinhadas com aqui-
lo que foi priorizado nos diálogos com a população, com os mais diversos segmentos da 
sociedade e com as instituições.

A responsabilidade e a transparência nos permitiram fazer uma gestão focada nos 
resultados, nas entregas prioritárias, naquilo que efetivamente faz sentido e muda para 
melhor na vida das pessoas.

Mesmo com a crise, conseguimos criar bases importantes para que o Estado possa 
trilhar de forma equilibrada e consistente os caminhos do desenvolvimento.

Algumas medidas amargas tiveram que ser tomadas, mas isso foi necessário para 
a sobrevivência do Estado. A maioria dos Estados da Federação não conseguiu cumprir 
com seus compromissos, em especial, com o pagamento de salários de seus servidores. 
Nós conseguimos manter esse compromisso e não atrasamos um mês sequer, nem 
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contrário, não somente honramos com esse compromisso como também valorizamos 
os servidores com uma série de medidas, como a implantação do programa de gestão 
por competências, a regularização de promoções e a realização de concurso público em 
diversas carreiras.

Realizamos o maior investimento em segurança pública da história do Estado, o 
que o tornou o terceiro mais seguro do país. Compramos viaturas, motos, equipamen-
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numa polícia verdadeiramente de Estado.

Na educação, nossa maior realização foi pagar o melhor salário do país para os 
professores, mas, além disso, melhoramos a qualidade do ensino, compramos unifor-
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professores e técnicos administrativos e implantamos as escolas de tempo integral.
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infraestrutura, habitação e saneamento. Pavimentamos ruas e rodovias em todo o Esta-
do, substituímos mais de 100 pontes de madeira por pontes de concreto (mais do que 
foi feito ao longo de todos os 40 anos de existência do Estado), realizamos o sonho da 
casa própria para milhares de famílias e ampliamos a rede de água e esgoto em vários 
municípios.

Atraímos mais de R$ 40 bilhões em investimentos, aplicamos os recursos do Fun-
do Constitucional do Centro-Oeste (FCO) em todos os municípios do Mato Grosso do 
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rídica aos empresários, que se tornou modelo para os demais estados da federação. 
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de pescado, resgate da mineração, estímulos à pecuária orgânica e sustentável, promo-
vemos o turismo, estimulamos o surgimento de novos setores industriais como o da 
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o maior investimento da história do Estado na agricultura familiar. O resultado disso foi 
ver o Estado se despontando nacionalmente como o quinto mais competitivo do país e 
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de empregos.

Vimos a esperança brilhar novamente nos olhos das pessoas. Realizamos a Cara-
vana da Saúde, um programa inédito e que foi copiado por diversos outros Estados e 
municípios do pais. Foram realizados milhares de cirurgias, procedimentos médicos e 
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anos. 

Mas o mais importante foi ver as pessoas recuperarem sua saúde e, principalmen-
te, sua esperança na vida. Além disso, realizamos investimentos para ampliar e equipar 
os hospitais regionais e compramos materiais e equipamentos para realização de exa-
mes, cirurgias e procedimentos, e agora cada uma das regiões do Estado consegue rea-
lizar os atendimentos médicos e hospitalares reduzindo a dependência com as cidades 
de maior porte, como Dourados e Campo Grande.

Consolidamos a marca da responsabilidade, da seriedade e da transparência. Ins-
tituímos um novo jeito de fazer política pautado na ideia de se governar para todos 
indistintamente, fortalecendo o diálogo permanente e o debate franco das ideias.

10

Transformamos o Mato Grosso do Sul:

• Equilibramos as contas públicas e transformamos o Mato Grosso do Sul no terceiro 
����������	�T������������������

• Atraímos investimentos e transformamos o Mato Grosso do Sul no quinto estado 
mais competitivo do país.

• Consideramos as pessoas como nossa prioridade e transformamos Mato Grosso 
do Sul no primeiro estado do país em investimentos em infraestrutura, saneamento e 
habitação.
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estado que paga o mais alto salário para professores do país.

• Fizemos o maior investimento da história na área de segurança e transformamos 
Mato Grosso do Sul num dos estados que mais resolve casos de criminalidade do país 
por meio da Polícia Civil e no terceiro estado mais seguro do país.

• Adotamos a sustentabilidade como um valor fundamental da sociedade 
sul-mato-grossense e transformamos o Mato Grosso do Sul num dos estados 
que mais mantem preservada a sua cobertura vegetal nativa.

• Priorizamos a educação e transformamos o Mato Grosso do Sul no estado com 
maior crescimento percentual de desempenho do Índice de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (IDEB).

• Promovemos a competitividade do setor produtivo e transformamos Mato Grosso 
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do Sul num dos estados que mais recebe investimento privados do país.

Essas transformações são indiscutíveis, mas queremos mais. Queremos o desen-
volvimento sustentável e duradouro do estado, queremos ampliar as conquistas para o 
cidadão dando-lhe o sentimento de liberdade plena.
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necessária para corrigir os problemas ainda existentes e consolidar o desenvolvimento 
total do Estado. Nossos valores não mudam. Governar com responsabilidade continuará 
sendo a nossa marca. Nossa gestão continuará priorizando as pessoas e aquilo que o 
cidadão deseja e que melhora o seu cotidiano, que lhe dê felicidade, paz e bem viver.

Não cederemos ao populismo e continuaremos adotando uma gestão responsá-
vel, séria e transparente. Vamos ampliar o diálogo já existente com a sociedade e todos 
os segmentos. Promoveremos as transformações necessárias na máquina pública para 
melhorar, a cada dia, a prestação dos serviços para a sociedade. Vamos promover a atra-
ção de mais empresas, estimular os micro e pequenos negócios, criar oportunidades de 
emprego e renda, pois dessa forma, conseguiremos combater a pobreza e a desigual-
dade. Continuaremos a fortalecer a relação do governo estadual com cada um dos 79 
municípios e com cada uma das regiões.

Esse é o nosso projeto que colocamos para debate junto à sociedade sul-mato-grossense. 
Gostaríamos que cada cidadão que quiser caminhar ao nosso lado, que seja bem-vindo, que nos 
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Que possamos construir juntos um Estado justo,
fraterno e desenvolvido!
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Os princípios para elaboração
do plano de governo

A despeito da pior crise econômica da história do país, conseguimos realizar mui-
tas ações e realizamos inúmeras e importantes entregas de serviços fundamentais para 
o cidadão.

Isso só foi possível porque elevamos o espírito público, a responsabilidade no trato 
da coisa pública, a transparência de ações, mas principalmente, adotamos um processo 
minucioso de planejamento ainda na fase de transição e que foi consolidado quando 
assumimos o governo.

Mantivemos os princípios e diretrizes do plano de governo para nortear o planeja-
mento de ações. Por essa razão, utilizaremos os mesmos princípios que guiaram nossa 
gestão ao longo desses anos:

• A mobilização e a participação das pessoas nos processos decisórios públicos.
O Estado deve atuar de forma a atender aos interesses da coletividade, mas para 

que isso ocorra é necessário criar canais de diálogo e participação da sociedade. Ao lon-
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reais necessidades e acabar com a implantação de políticas verticalizadas que, em sua 
maioria, não atendiam aos pleitos do cidadão. Vamos ampliar os espaços de debate e 
participação da sociedade nas ações de governo. 
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Isso é agir com respeito e responsabilidade para com o cidadão.

• A busca de uma vida digna e próspera para todo cidadão sul-mato-grossense.
Nosso governo cuidou para que os serviços prestados pelo Estado fossem ao en-

contro dos anseios do cidadão, mas também, fossem serviços de qualidade, realizados 
com presteza e transparência. Atraímos investimentos e estimulamos a economia es-
tadual para que as pessoas pudessem ter novas oportunidades de emprego e renda. 
Construímos e entregamos moradias que as pessoas pudessem realmente chamar de 
lar.

Isso é tornar o cidadão a nossa verdadeira prioridade.

• O atendimento igualitário das necessidades de todas as regiões do Estado.
Nos orgulhamos de realizar investimentos em todos os 79 municípios do estado 
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pois entendemos que o cidadão não pode ser prejudicado caso não haja relacionamento 
positivo entre estado e município. Ao contrário, dialogamos com cada prefeito, ouvimos 
suas necessidades e estabelecemos as parcerias necessárias para que os investimentos 
fossem realizados: pavimentação de ruas e rodovias, obras de saneamento, construção 
de moradias, inauguração de empreendimentos, apoio à produção da agricultura fami-
liar, dos quilombolas e população indígena.

Isso é transformar o estado no verdadeiro parceiro do município e do cidadão.

• O uso de processos criativos e inovadores para promover uma mudança duradoura 
e cujos benefícios cheguem a todos os cidadãos.

Ampliamos o número de escolas em tempo integral, adotamos a tecnologia da 
informação na prestação de serviços de saúde, junta comercial, sanidade animal, pro-
cessos internos de documentação, dentre outros. Facilitamos a vida do cidadão e a tor-
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namos menos burocrática. Nos tornamos um dos estados que mais resolve casos de 
criminalidade. Estamos prestes a implantar empreendimentos da chamada economia 
4.0.

Isso é transformar o Estado num lugar próspero.
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sos públicos.

Nos colocamos ao lado das mulheres para combater a violência contra elas, cria-
mos subsecretarias para cuidar de perto das questões indígenas, dos negros, da juven-
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Diretrizes para acelerar a transformação do 
Mato Grosso do Sul

Apresentamos a seguir as diretrizes que nortearão a elaboração das propostas para 
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nestas eleições do ano de 2018.
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ção, microcrédito, assessoramento, dentre outros. 
• Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades 
produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação.
• Incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas.
• ;�������������	�����������������("����>&�����("��	������
������&��
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cerias com o setor privado.
• Disponibilizar mais informações sobre a oferta de vagas no mercado.
• Ampliar as oportunidades para os mais experientes.
• Aumentar a participação de mulheres no mercado.
• \����!�����>&�����("������������!�
��
• Promover o aumento do número de empregos formais.
• J�
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geração de emprego para as pessoas do Mato Grosso do Sul.
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• Manter as ações da Caravana da Saúde.

• Concluir os hospitais e ampliar os investimentos necessários para a regionalização da saúde.

• Adensar a parceria com os municípios para atendimento da atenção básica de saúde.

• Aperfeiçoar e ampliar o processo de incorporação de tecnologias da informação na prestação 
de serviços de saúde.
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• Ampliar as parcerias com as redes públicas e privadas de saúde para melhorar cada vez mais 
o atendimento às pessoas.

• J�
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• Promover a integração das forças policiais no combate à criminalidade nas regiões 
de fronteira.

• Modernizar a gestão da Segurança Pública.

• Aperfeiçoar a ação das forças policiais de segurança, da Polícia Ambiental e do Cor-
po de Bombeiros.

• Assegurar meios para combater o crime e todas as formas de violência.

• Ampliar os investimentos em inteligência e tecnologia no combate ao crime.

• Ampliar os investimentos em infraestrutura física e equipamentos de segurança.

• J�
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• Ampliar os investimentos em melhoria das estruturas físicas das escolas estaduais 
e promover a modernização dos equipamentos escolares, tais como, bibliotecas, labo-
ratórios, computadores com acesso à internet e adequação térmica das salas de aula.

• Fortalecer o regime de colaboração entre estado e município, aperfeiçoando meca-
nismos de integração e articulação entre os sistemas educacionais.

• Ampliar a oferta do Vale-Universidade e do Vale-Universidade Indígena.

• Ampliar a oferta da educação de tempo integral.
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• Melhorar os indicadores educacionais em todas as regiões do Mato Grosso do Sul.

• '�
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produtivo.

• Resgatar e estimular a participação dos jovens fora da escola no ensino médio e no 
ensino superior.
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• Estimular a descentralização do licenciamento ambiental para os municípios.

• Desenvolver e implantar o Sistema Informatizado de Licenciamento Ambiental

• Ampliar os investimentos em pesquisa sobre a biodiversidade e bioeconomia.

• Promover a criação de negócios sustentáveis e estimular a economia de baixo car-
bono.

• Adotar ações de adaptação às mudanças climáticas.

• Recuperar nascentes e assegurar a segurança hídrica.

• \����!����([���>&������&����������
�("���
������>&�����������T�&����H�����

• Promover estudos necessários ao estímulo do uso público das Unidades de Con-
servação Estaduais.

• Ampliar as ações de combate ao desmatamento ilegal.

• Implantar o programa de pagamento por serviços ambientais.
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ca para o empreendedor.

• Consolidar e incrementar os programas estaduais de apoio ao desenvolvimento 
das cadeias produtivas do agronegócio.

• \����!������!������("��������������
y�������$����������&��
�����������-
ção de valor à produção.

• Promover a implantação de empreendimentos da chamada indústria 4.0.

• Inserir a economia sul-mato-grossense nas cadeias produtivas globais.

• Ampliar os investimentos para aumento da produção na agricultura familiar.

• Fomentar o desenvolvimento da produção agroecológica.

• Ampliar as ações de desburocratização.

• Fortalecer a defesa vegetal em Mato Grosso do Sul com vistas na expansão de no-
vas culturas de forma sustentável.

• Fortalecer a defesa sanitária animal e garantir que o Mato Grosso do Sul se torne 
área livre de aftosa sem vacinação.

• Ampliar os programas de apoio aos pequenos negócios, às pequenas e médias 
empresas inovadoras e startups.

• Manter a política de atração de investimentos.

• Ampliar a pauta de exportação estadual com produtos de maior valor agregado.
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• Promover a pavimentação e a manutenção das rodovias estaduais e aumentar a 
conectividade entre as diversas regiões.

• Ampliar o uso da hidrovia do Rio Paraguai, modernizando e ampliando a estrutura 
portuária.

• Apoiar a recuperação e manutenção da operação da Ferroeste com a implantação 
���;����!��)��
�������
��

• Promover a implantação da Rota Bioceânica rodoviária com a construção da ponte 
sobre o Rio Paraguai.

• Promover a implantação de novos equipamentos de logística, como portos, aero-
portos e outros.

• Estimular o aumento dos investimentos privados em logística.

• $���&������	����!�����&����!������������������������
�	������
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• Melhorar a qualidade dos produtos e serviços turísticos.

• \������
������������"��	_�������	�!�������������
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• Ampliar a conectividade dos principais centros emissores nacionais e internacio-
nais ao Estado.

• Aumentar a participação do Mato Grosso do Sul no mercado turístico nacional e 
internacional.

• Consolidar a imagem do Mato Grosso do Sul com um dos melhores destinos turís-
ticos de Ecoturismo do País.

• '&��
�������&����&�T�����	������$������

• Apoiar a estruturação de novos destinos turísticos.

• ��
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ção.

• Incentivar a inovação e a cultura do empreendedorismo por meio do apoio a star-
tups e spin-offs.

• $���&�������&��
��������	����������	���&("����
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• Implantar o novo marco regulatório da inovação em Mato Grosso do Sul.

• Estimular o aumento da participação de estudantes da educação básica nos even-
tos e nos projetos de ciência, tecnologia e inovação.

• Adensar a relação do governo estadual com as instituições de ensino e pesquisa.

• Fortalecer as ações de extensão.

• Apoiar o aumento da capacidade de inovação do setor produtivo.

• Desenvolver políticas de suporte ao desenvolvimento de pequenas e médias em-
presas inovadoras.
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• Incentivar e apoiar os campeonatos de futebol amador.

• '�	���������������������}'����������������})Q�
���

• Atender a população que vive em áreas de vulnerabilidade social.

• Estimular a criação de espaços para atividades físicas para a terceira idade (atividade 
física e saúde).

• Fortalecer o Sistema Estadual de Esporte e Lazer em consonância com o 
Sistema Nacional do Desporto.

• Aperfeiçoar o sistema de apoio às  o r g a n i z a ç õ e s  d a  s o c i e d a d e  c i v i l 
( f e d e r a ç õ e s  e  clubes, associações).

• Fomentar a criação e desenvolvimento do clube escolar.
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• Atender as necessidades habitacionais da população de Mato Grosso do Sul, com 
moradia adequada, principalmente, aos cidadãos com renda de até 03 salários míni-
mos.

• Manter o Programa Lote Urbanizado em terreno público.

• Ampliar o Programa Lote Urbanizado em terreno do cidadão.

• J�
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• Manter o Subsídio Estadual ao Programa FAIXA 1,5 de Mercado.

• Criar o Programa Substituição de Habitação Precária em terreno próprio.

• Criar o Programa de Reforma e Ampliação.

• Manter o aporte de contrapartida nos Programas do Governo Federal: Habitação 
rural - PNHR Habitação Urbana - MCMV - Entidades MCMV – Empresa.

• Manter o Programa de Regularização Fundiária.
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• Promover a manutenção e implantação das rodovias estaduais.

• Elaborar novos estudos para concessão de rodovias estaduais.

• Aplicar os recursos do FUNDERSUL em investimentos em infraestrutura viária.

• Z���
!��!��� 
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��!��� �� �����
���� 
-
cluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento eco-
nômico e o bem-estar humano.

• Manter o programa de apoio e de investimentos nos 79 municípios do Mato Gros-
so do Sul.

• Promover o aumento da participação de energias renováveis na matriz energética.

• Incentivar e promover parcerias público-privadas e com a sociedade civil.

• Manter a universalização em abastecimento de água tratada.

• Promover a universalização em esgotamento sanitário nas cidades operadas pelo 
Estado.

• Melhorar a segurança, regularidade e a qualidade dos serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário.

• Preservar os recursos naturais disponíveis nas ações de saneamento ambiental.

• Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão 
da água e do saneamento.
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• Assegurar a autonomia das mulheres e promover a igualdade de gênero, respei-
tando as políticas já existentes e ampliando direitos.

• Fortalecer o organismo estadual de políticas para mulheres como órgão estratégi-
co de articulação e gestão das políticas públicas para as mulheres, assegurando a trans-
versalidade, a intersetorialidade e o trabalho em rede como princípios norteadores.

• Reconhecer a violência de gênero, raça e etnia como uma violência histórica e es-
trutural que deve ser vista como uma questão de saúde pública, de justiça e de segu-
rança.

• Garantir a participação popular e o controle social na formulação, implementação, 
acompanhamento e avaliação das políticas públicas para as mulheres.

• Implementar programas de formação e capacitação permanente de servidores/as 
públicos/as em gênero, raça e etnia.
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• Fortalecer o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em todo território sul-ma-
to-grossense.

• Integrar o Programa Vale Renda à Política de Assistência Social, utilizando o Cadas-
tro Único na oferta dos Programas Sociais, e a gestão compartilhada entre o Estado e os 
Municípios.

• '�	�������������>&���������������!(�������������
�������\����("��L��������-
ca e Especial, priorizando os territórios de maior vulnerabilidade social, com alto índice 
de violência, pobreza e desproteção social, incluindo áreas rurais, fronteiras, ribeirinhos 
e comunidades tradicionais. 

• Garantir o atendimento regionalizado de Proteção Social Especial de Alta Comple-
�������	�����
��������
���
������	����������������
�������������
(��������-
lescentes.

• Ampliar e modernizar a Escola do SUAS.

• Aprimorar o Sistema de Informação REDE SUAS MS.

• Cumprir as metas estabelecidas no Pacto de Gestão Estadual do Sistema Único de 
Assistência Social.
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• Assegurar a universalização dos direitos, com garantia das liberdades individuais, 
igualdade, equidade, justiça social e respeito à democracia.

• Ampliar e fortalecer as políticas de enfrentamento das vulnerabilidades sociais e 
���	��T�����������!���	����������!�������T�����������
��

• Promover ações educativas permanentes contra todas as formas de preconceitos, 
intolerâncias, discriminações e violências.

• Implementar políticas e programas que visem à educação para a igualdade e para 
a cidadania.
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• Promover a política pública de cultura pautada pelo princípio da cidadania cultural 
com gestão integrada e sistêmica.

• Promover o desenvolvimento efetivo dos conceitos de patrimônio cultural, forma-
ção, informação, criação, distribuição e acesso.

• \����!�������
����("������	���
�������������������������
�����	�(��	������
autonomia e o protagonismo da coletividade.

• Promover instrumentos que reconheçam na sociedade e em cada um dos seus 
indivíduos a principal fonte de produção da cultura.

• Ampliar o acesso da população aos bens culturais.

• Ampliar a produção cultural e permitir sua apropriação pelos indivíduos e o conse-
quente desenvolvimento de uma postura crítica diante da sociedade.
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• Implantar Programas de Integridade e áreas de conformidade a serem adotados 
por empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Mato Grosso do Sul, 
criando instâncias e procedimentos de fomento ao controle interno.

• Fomentar o exercício da cidadania por meio de incentivo ao Controle Social, espe-
cialmente, com estudantes da Rede Pública Estadual.

• Fortalecer o controle interno nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual, 
de forma a conferir maior segurança ao gestor e transparência à sociedade.

• Fortalecer o processo de gestão estratégica e os contratos de gestão.

• Fortalecer as ações de apoio ao desenvolvimento dos municípios.

• Fortalecer a gestão estratégica de suprimentos.

• Virtualizar os processos de aquisições e de gestão de pessoas.

• Potencializar as compras públicas de micro e pequenos empreendedores.

• Desenvolver lideranças para a formação de gestores empreendedores e inovado-
res na gestão pública;

• Melhorar a estrutura física dos “Fáceis” existentes e implantar novas unidades.
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• Fortalecer os instrumentos de gestão, modernizar a infraestrutura tecnológica e 
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• '&��
����������
������	��
�����
������������&("���
�
����������>&�������
dos gastos.
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