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AOS COLABORADORES 

 

 

 

 
Agradecemos, em nome da Coligação A MUDANÇA DEVE CONTINUAR, as 

contribuições na construção desse Plano de Governo para o quadriênio 2021-2024. 

Foram tantas pessoas e instituições que contribuíram que seria impossível nominá-

las aqui, sob pena de deixarmos alguém de fora, pois muitos deixaram suas famílias nos finais 

de semana e à noite para se reunirem com a equipe responsável pela elaboração. 

Outros enviaram suas contribuições por e-mail, por mensagem, em conversas, 

pessoalmente e todas foram contribuições muito valiosas. 

Houve muitos debates acalorados, mas isso só mostrou a nós e a nossa equipe que 

todos querem continuar participando do desenvolvimento da nossa querida Cuiabá.  

Pessoas que reconhecem e valorizam a nossa cultura regional, a nossa comida tão 

característica e o nosso povo formado por Cuiabanos de nascença e Cuiabanos que foram 

adotados por essa terra e por nossa gente. 

O nosso primeiro mandato nos fez ter certeza dos nossos propósitos de continuar 

fazendo um governo dinâmico, transparente, participativo, humilde, próximo da população e que 

se relaciona com a cidade e seus segmentos organizados com o objetivo de sempre melhorar a 

qualidade de vida das pessoas que vivem na nossa eterna “Cidade Verde.” 

Nosso compromisso é continuar fazendo uma gestão humanizada e presente na vida 

das pessoas. 

Muito obrigado mais uma vez a todos que voluntariamente ajudaram a construir este 

Plano de Governo, aberto e democrático, que traça a continuidade de um projeto alicerçado nos 

avanços que juntos conquistamos sem perder de vista o futuro que também será escrito com a 

contribuição de todos, a AGENDA 21. 

 

 

Emanuel Pinheiro  

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 



1.  APRESENTAÇÃO 

 

             “A cidade vive dos que vivem nela” 

 

                                                              João Alves de Oliveira 

 

 

 

 

Este Plano de Governo é uma declaração de transparência que entrego 

a cada cidadão e cidadã do município. 

Trata-se de um Plano de Governo elaborado com a colaboração de 

muitas pessoas, contudo, não é uma peça fechada que não pode sofrer 

alterações, pois um governo democrático trabalha em prol de seu povo e com o 

seu povo. 

A árdua tarefa de buscar soluções para os problemas da cidade de 

Cuiabá se impõe e encontrar alternativas que nos levem a continuar o projeto de 

alçar a nossa capital ao patamar de uma das cidades mais seguras e de melhor 

qualidade para se viver, é que nos leva a aceitar o desafio de concorrer ao cargo 

de prefeito mais uma vez e assumir novamente os compromissos firmados neste 

Plano de Governo. 

A escassez de recursos, quer sejam financeiros ou humanos, exigirá 

mais uma vez do nosso Governo muito dinamismo, criatividade e inovação. Nossa 

equipe e eu apresentamos uma série de medidas que refletem a real situação 

financeira da Prefeitura de Cuiabá e, por isso, não prometerei gastar algo que não 

temos. No entanto, me comprometo a continuar dando uma melhor destinação 

aos recursos públicos para, juntamente com a participação democrática, 

assegurar sua correta aplicação.  

O controle da sociedade e da sociedade civil organizada sobre estas 

propostas é um mecanismo de suma importância, pois, através dele, é possível 

aos cidadãos cuiabanos cobrar os compromissos aqui assumidos como a melhoria 

dos serviços públicos e nos padrões de qualidade do atendimento ao cidadão que 

aqui trabalha, que recolhe impostos, que gera empregos, que vive, que sonha e 

que espera uma cidade melhor para si, seus filhos e seus familiares.    

Continuar colocando a administração municipal como instrumento do 

nosso povo, de modo democrático, contando sempre com a efetiva participação 
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popular, fazendo propostas factíveis de serem executadas, focado no 

planejamento, na inovação e criatividade de ideias, priorizando o interesse 

público, a correta aplicação dos recursos financeiros recebidos do povo, na 

destinação eficiente para melhorar a qualidade dos serviços prestados, na 

valorização dos servidores públicos e em projetos e ações que possam, de fato, 

desenvolver nossa cidade com qualidade de vida, acessibilidade, mobilidade, 

geração de emprego, melhoria da renda e inclusão social são tarefas que 

continuaremos não descansando até ver todas cumpridas. 

Nossa responsabilidade social com a dignidade das pessoas, 

transparência no uso dos recursos públicos e a segurança para com os 

conterrâneos e conterrâneas são nossos compromissos. Para tanto, a mudança 

na forma de governar foi estudada, planejada, registrada, pois não vai dar certo; 

já deu certo no nosso primeiro mandato e continuará dando.  

Este Plano de Governo mostra que, no nosso segundo mandato, a 

mudança que já fizemos na forma de administrar as verbas públicas e os recursos 

dos impostos continuará trazendo de fato a transparência para a prestação de 

serviço a sociedade, sendo a participação democrática um instrumento de 

controle da sociedade sobre estas propostas.  

É com muito orgulho e amor por Cuiabá que entrego mais uma vez as 

diretrizes e compromissos da minha gestão para os próximos 04 (quatro) anos. 

 

 

Emanuel Pinheiro  
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2.  INTRODUÇÃO 

 

 “A gente precisa sonhar, senão as coisas não acontecem”  

 

Oscar Niemeyer 
 

 

A elaboração da Proposta de Governo é a primeira fase para a concepção 

do futuro da cidade desejada. Entretanto, esta proposta está longe de ser uma 

proposta acabada. É apenas uma proposta de continuidade e correção das falhas 

detectadas no primeiro mandato para que tenhamos pautadas as discussões que 

continuarão norteando as ações para um futuro cada vez mais promissor para 

Cuiabá. 

Assim, a elaboração desta proposta para o período 2021-2024 é uma 

etapa fundamental para consolidar a construção do futuro almejado para Cuiabá, 

cujo objetivo principal a ser alcançado será a melhoria da qualidade de vida dos 

nossos cidadãos e cidadãs. 

A fim de alcançar o objetivo central traçado, o Plano de Governo foi 

construído em Eixos.  

O primeiro Eixo é GESTÃO MUNICIPAL CIDADÃ que trata do servidor, das 

associações e sindicatos que representam os servidores, da modernização 

administrativa e da participação social e transparência. 

O segundo Eixo é DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E 

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO CENÁRIO DE PANDEMIA/PÓS PANDEMIA que 

trata as questões ligadas a indústria e comércio, aos pequenos produtores, ao 

pequeno e microempresário, ao turismo e a geração de emprego e renda no 

cenário da pandemia que assola o nosso planeta.  

O terceiro Eixo é CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL que trata da educação, 

saúde, assistência social, esporte e lazer, segurança e cultura. 

O quarto Eixo é INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE URBANA, 

ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA INTEGRADA NA BAIXADA CUIABANA que trata da 

adequação do Sistema Viário Municipal, da acessibilidade nas vias e órgãos 

públicos, da segurança integrada da região metropolitana, entre outros. 



7 
 

O quinto Eixo é MEIO AMBIENTE que trata do Plano de Gestão Sócio 

Ambiental, da preservação ambiental, fontes alternativas de energia e 

saneamento sustentável. 

Ao final estão os 15 compromissos que a Gestão Emanuel Pinheiro, da 

Coligação A MUDANÇA MERECE CONTINUAR, fará com cada um de vocês, 

cidadãos e cidadãs de Cuiabá. 

 

 

 

 



3.  EIXOS ESTRUTURANTES 

 

 

“Ame a cidade em que vive, pois ela foi designada para você construir 

toda sua história e uma história sem amor é um livro sem conteúdo”  

Tuca Neves 

 

 

 
EIXO 1 – GESTÃO MUNICIPAL CIDADÃ 

 

 

✓ Servidores Públicos Municipais 

 
Um dos mais importantes pilares da administração pública é o servidor público.  

Muitos deles são invisíveis aos olhos do público, mas, são eles que movimentam a 

máquina pública e fazem a diferença na construção de um modelo de gestão eficiente destinada 

a fazer uma cidade, um estado e um país se desenvolver. 

Quando se fala em saúde pública, por exemplo, todos se lembram do Pronto Socorro, 

de uma Policlínica, de uma UPA. Na verdade, quem gere esses equipamentos públicos, todos os 

dias, realizando os atendimentos, vendo e acompanhando de perto as mazelas da população, é 

o servidor(a) público(a), seja ele(a) médico(a), enfermeiro(a), técnico de enfermagem, assistente 

social, o administrativo e outros tantos que trabalham diretamente nas unidades de saúde e em 

quaisquer outras repartições públicas do Município de Cuiabá.  

Colocada como vilã da história das administrações, a folha de pagamento só existe 

porque existem pessoas que se prestam a dispender sua força de trabalho em prol da sociedade 

local, sendo essa a essência da Administração Pública já que ela é formada basicamente de 

pessoas que prestam serviços públicos. 

Quem fica com os(as) filhos(as) dos(as) nossos(as) trabalhadores(as) quando 

pequenos são os servidores públicos que trabalham nas creches e nas escolas, onde estão 

os(as) professores(as), o(a) agente administrativo(a), o(a) vigia,  o(a) merendeiro(a), o pessoal 

da limpeza e tantos outros servidores que passam sua vida se dedicando ao bem estar dos 

nossos(as) cidadãos(ãs), pois estes sabem que seus(as) filhos(as) têm um lugar para ficar 

enquanto trabalham. 

Sabendo da relevância do servidor na administração, no primeiro mandato foram 

priorizadas as ações voltadas aos direitos individuais. Para tanto foram redesenhados os 
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processos de concessão de direito e implantado o processo virtual com prioridade para os 

requerimentos dos servidores. 

Como resultado deste trabalho, um servidor que pedia Licença para Capacitação 

aguardava em média 256 (duzentos e cinquenta e seis) dias para ter o resultado, sendo que, a 

partir da implantação do processo virtual e do redesenho dos processos, o tempo de concessão 

é em média de 47 (quarenta e sete) dias. 

Dando continuidade ao reconhecimento da relevância do trabalho do servidor 

público, estarão sendo feitas ações permanentes de valorização do servidor com a continuidade 

das diversas ações voltados ao desenvolvimento das competências, potencialidades e 

habilidades dos servidores, estimulando sempre a criatividade, ideias inovadoras e ações 

positivas voltadas a melhoria contínua da qualidade de vida no trabalho e dos serviços 

prestados. 

Estará sendo dada especial atenção, neste segundo mandato, à saúde e segurança 

no trabalho, visando sempre o bem-estar no ambiente de trabalho e para tanto será instituído o 

Programa de Valorização do Servidor Público Municipal que será construído com a participação 

dos servidores e será periodicamente avaliado e atualizado. 

Visando o desenvolvimento profissional serão instituídas ações de capacitação 

permanente que serão coordenadas e aplicadas pela Escola do Servidor Público Municipal que 

consiste em um Centro de Capacitação e Treinamento destinado aos servidores da Prefeitura e 

da Câmara Municipal, sendo que o projeto de lei que cria a escola já está em tramitação na 

Câmara Municipal. 

Sendo os secretários os grandes fomentadores das políticas voltadas para os 

servidores, estará sendo instituído o Fale Servidor. Nele, o servidor terá um canal para levar 

suas críticas, sugestões, preocupações e ideias ao gestor público contribuindo não somente 

para a construção de soluções para os problemas vividos pela Administração Pública, mas 

também para melhoria da gestão pública e dos serviços prestados.    

A preocupação com os servidores públicos municipais não é apenas com aqueles 

que estão na ativa, mas também para com os aposentados e pensionistas e, para tanto, já estão 

sendo e serão implantados mecanismos de fortalecimento da Previdência do Servidor Público 

Municipal. 

Com a implantação do processo eletrônico para concessão da aposentadoria, os 

prazos de tramitação dos processos diminuíram, pois hoje, além do processo tramitar 

eletronicamente, a vida funcional do servidor foi toda digitalizada e disponibilizada no sistema, 

diminuindo o tempo que era gasto com a busca pelas fichas funcionais que ficavam arquivadas 

em papel em pastas físicas arquivadas no subsolo da prefeitura ou em outros locais 

dependendo do documento. 

Outro fator para redução do tempo para a referida concessão é a assinatura 

eletrônica tanto da Secretária de Gestão quanto do Prefeito que hoje são todas feitas por 

aplicativo, sendo que ambos podem assinar de qualquer lugar de Cuiabá, do Brasil e do Mundo. 

Contudo, com a chegada da pandemia, algumas ações tiveram que ser interrompidas 

em função do perigo de contágio, uma delas foi o recadastramento anual obrigatório (prova de 
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vida) no mês de seu aniversário dos aposentados e pensionistas principalmente por essas 

pessoas serem grupo de risco. 

 

Diante da situação posta e visando evitar danos aos aposentados e pensionistas, à 

medida que a prova de vida é obrigatória, a prefeitura através do Cuiabá-Prev da Secretaria 

Municipal de Gestão adotou novas medidas para a realização do recadastramento, que passou 

a ser realizado de duas formas:  

 

1) por meio do contato via “tele presencial” em que o segurado faz seu agendamento 

por telefone ou e-mail;  

 

2) por meio do App “MEU RPPS” que oferece várias funcionalidades além da opção 

de recadastramento virtual, disponível nas plataformas Android e IOS. 

 

Essa iniciativa teve por finalidade proteger tanto os segurados quanto o erário de 

fraudes ou pagamentos indevidos de benefícios, sendo que novas ações serão empreendidas 

visando sempre a eficiência, eficácia e efetividade na Gestão da Previdência dos Servidores 

Públicos Municipais. 

A redução dos prazos de concessão dos direitos e benefícios dos servidores e a 

participação efetiva dos mesmos foi e sempre será um compromisso assumido desde o primeiro 

mandato e continuará sendo nos próximos 04 (quatro) anos. 

 

 

✓ Sindicatos e Associações 

 

Ainda dentro da política de valorização dos servidores públicos municipais, os canais 

estarão sempre abertos para com os sindicatos e associações dos servidores municipais para 

que seja estabelecido um diálogo permanente e não apenas durante as campanhas salariais. 

Os representantes das categorias terão conhecimento da real situação das contas da 

prefeitura e de suas principais ações, visando a transparência e a participação de todos no 

sucesso da gestão. 

Haverá ainda um Canal Direto de Comunicação para os sindicatos e associações, a 

fim de que suas reivindicações e sugestões sejam conhecidas pelos gestores municipais e 

sirvam como norte para a construção das políticas públicas destinadas aos servidores. 

 

✓ Modernização Administrativa 

 
A Administração Pública, detentora da responsabilidade de prestar serviços que 

atendam às necessidades coletivas, representa papel de destaque em nossa sociedade. 

Entretanto, quando ouvimos falar em “burocracia” ou “corrupção”, prontamente associamos ao 

serviço público. 
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Isto comumente ocorre porque a população, de alguma forma, já sofreu 

descontentamento ou frustração com o desempenho da administração pública, seja na 

obtenção de informações ou na morosidade e baixa qualidade com que os serviços públicos 

normalmente eram prestados. 

A ineficiência, aliada à falta de transparência, levaram a uma crescente perda de 

credibilidade da administração e a um distanciamento cada vez maior entre a administração e 

o cidadão.  

A falta de credibilidade do setor público com a população tornou inadiável a busca 

de alternativas para minimizar este problema. 

 Para mudar esse paradigma foi necessário recuperar a capacidade gerencial da 

prefeitura, melhorar a qualidade dos serviços prestados e criar novos mecanismos de controle 

social, democratizando o acesso à informação e a participação popular.  

Isto só se tornou possível através de investimentos na modernização administrativa, 

consolidada pela informatização de procedimentos, qualificação profissional de servidores e da 

infraestrutura necessária para a melhoria da máquina pública e suas engrenagens que são os 

servidores públicos. 

Contudo, ainda há muitas ações a serem implementadas visando a modernização 

administrativa e consequente transparência. 

O aperfeiçoamento da administração municipal continuará sendo imperioso e 

necessário, pois é preciso propiciar aos gestores diretos e/ou indiretos o correto conhecimento 

e a utilização das melhores práticas que a administração pública gerencial possa lhes 

proporcionar, já que se impõe a maximização do uso dos recursos materiais, físicos e 

financeiros.  

A criação da Escola do Servidor Público Municipal será mais um marco para a 

melhoria da qualidade do serviço prestado à sociedade.  

Aliado a isso, é preciso continuar revendo os procedimentos na administração 

municipal, eliminando desperdícios em todos os setores, com redução de consumo e 

reaproveitamento de materiais e recursos, visto que já houve avanços significativos, mas é 

imperioso avançar ainda mais.  

A melhoria da infraestrutura está sendo priorizada, com a ampliação e melhoria dos 

serviços via web, disponibilização de serviços em smartphones/mobile, informatização 

administrativa, criação de centros integrados de serviços, redesenho da estrutura 

organizacional, juntamente com a maior qualificação dos servidores públicos, que já resultou na 

otimização de esforços e qualidade de serviços, contudo, é necessário avançar mais.  

Em tempos de crise, é preciso fazer mais com menos e apenas com investimento 

nas pessoas (servidores públicos) e melhorando processos será possível transformar a 

Prefeitura de Cuiabá em um cartão de visita para que a população se sinta bem atendida e que 

os serviços sejam prestados com a qualidade que a população espera.  

Humanização continuará sendo a palavra de ordem. 
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✓ Participação Social e Transparência 

 

O prefeito - antes de ser um agente político - é um servidor público, tanto que recebe 

um salário para desempenhar suas funções. Portanto, sendo um servidor, não deve decidir 

sozinho os rumos do município. 

A população tem a missão de participar nas decisões dos caminhos que devem ser 

seguidos e mais que tudo auxiliar na construção desse caminho. Logo, a mobilização e a 

participação social são fundamentais para a construção de uma gestão democrática e 

transparente. 

É pela mobilização que se pode produzir bons frutos do controle social das ações de 

um Governo, no que se refere a qualquer decisão e nos casos em que se exijam as garantias 

das prioridades para as comunidades. 

É pela participação que o cidadão e a sociedade civil organizada externam os seus 

anseios e necessidades contribuindo com a construção de uma cidade mais justa e mais 

humana. 

Diante disso, neste segundo mandato, será ampliada e estimulada a participação da 

sociedade nas decisões e na execução das ações conjuntamente planejadas, sendo que serão 

aperfeiçoados os instrumentos de gestão e a capacidade de atendimento das demandas da 

população, com vistas a dar maior transparência à aplicação dos recursos públicos.  

Haverá o fortalecimento e ampliação dos serviços de ouvidoria, controle interno e 

incentivo a participação do controle social nas ações da gestão municipal. 

Além das informações exigidas pelos órgãos de controle e estabelecidas pela 

legislação em formato próprio, continuarão sendo disponibilizadas, via portal da prefeitura, 

informações cada vez mais objetivas, com linguagem clara e direta para permitir que a 

sociedade possa de fato compreender de onde vêm os recursos; qual o valor e origem da receita; 

como é executada a despesa pública e onde estão sendo aplicados os recursos; os projetos e 

ações em desenvolvimento; o que está sendo realizado para a manutenção, conservação e 

melhoria da cidade, fazendo com que as informações deixem de ser um emaranhado de dados 

e números que somente poucos conseguem compreender.  

Diante dos acontecimentos recentes no país, onde vivenciamos a malversação dos 

recursos públicos, a população adquiriu maturidade sendo alçada a um patamar superior. 

Passou a ser mais vigilante, a acompanhar de perto as ações dos governantes e, principalmente, 

exigir daqueles que elegeram a correta aplicação dos recursos públicos de forma que os 

resultados sejam destinados a melhoria dos serviços públicos colocados à sua disposição.  

Nesse sentido, a Prefeitura, entendendo os anseios da sociedade cuiabana, irá 

instituir o conceito de compliance na administração municipal fazendo com que a gestão seja 

mais clara e transparente. As políticas, processos e procedimentos serão normatizados, 

documentados e estarão em conformidade com as leis e as regulamentações, fazendo com que 

o ambiente de negócios se torne estável e atrativo, por meio de ações que permitam uma 

avaliação criteriosa de riscos e a proposição de medidas para sua mitigação.  

Com isso, será possível prevenir litígios e processos, fraude, perdas, abusos e 

corrupção, de forma a instituir mecanismos capazes de detectar e monitorar os riscos da 

atividade pública, de forma a tratar qualquer desvio ou não conformidade que possa ocorrer.  
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Transparência, legalidade e interesse público continuarão sendo os elementos 

norteadores de todas as ações da gestão. 

A busca contínua será por uma Cuiabá Transparente e Participativa. 

 

 

 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E 

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO CENÁRIO DE PANDEMIA  

E PÓS PADEMIA 

 

 

Compete ao poder público incentivar negócios que contribuam para a crescimento 

das atividades econômicas capazes de suprir as necessidades da geração atual, com 

capacidade de atender as necessidades das gerações futuras, sem esgotar os recursos e 

comprometer o meio ambiente. 

É preciso pensar a cidade de forma integrada, conectando os serviços de água, 

esgoto, lixo, arborização, energia alternativa e conforto ambiental em uma só direção com o 

objetivo de encontrar soluções para os problemas ambientais da cidade, sem comprometer o 

desenvolvimento urbano e encontrando alternativas inteligentes para fomentar a economia da 

cidade. 

Com este pensamento e com as boas práticas adotadas, em 2018 Cuiabá foi 

agraciada no ranking da Revista Exame com a 18ª posição entre as 100 melhores cidades para 

se investir em negócios. 

 Motivados pelo reconhecimento, novas medidas foram adotadas e em 2019 a 

mesma pesquisa indicou uma melhora no índice e Cuiabá subiu para a 14ª posição dentre as 

100 melhores cidades do país para investir. 

Neste contexto, verificou-se que era necessário fazer mais ações voltadas para o 

fomento da economia e, neste sentido, foram realizados estudos, sendo que do resultado destes 

estudos, ficou clara a necessidade da continuidade das ações já implantadas e de novas ações 

que de fomento à economia, sem prejuízo de outras que possam surgir, tais como: 

 

 

✓ Organização da cidade em Polos de Economia 

 

 
O novo pacto social decorrente do COVID 19 com redução da mobilidade e 

distanciamento social não possui previsão de encerrar, portanto vai exigir um novo desenho nas 
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ações e políticas públicas que levem  em conta esse novo paradigma entre vivência, convivência 

e atividades econômicas.  

Houve e continuará havendo grande redução da mobilidade urbana em função dos 

índices de contágio do COVID 19 e, portanto, uma mudança significativa na vida das cidades 

que já resultou no fortalecimento da economia local, melhor qualidade  de vida,  geração de 

empregos e renda locais. 

Ante este contexto, surgiu uma nova proposta de articulação, apoio, 

desenvolvimento, e fortalecimento o qual denominou-se de Polos de Economia.  

O conceito refere-se a organização da  cidade em polos de serviços e comércio local. 

Estes polos, que de  certa forma já existem em Cuiabá,  serão levados em 

consideração  na formulação dos planos de expansão de serviços de educação, saúde, 

mobilidade urbana, segurança, urbanização e paisagismo, coleta de resíduos etc.  

Serão estabelecidas campanhas de estímulo de consumo local com formação e 

capacitação em empreendedorismo, mídias  digitais, em comércio, serviços eletrônicos, gestão, 

entre outros, destinados aos empreendedores e trabalhadores locais em articulação com 

iniciativa privada e o terceiro setor sempre articulado pelo poder público local. 

 

 

✓ Pequeno Produtor 
 

 

Com o foco na valorização do trabalhador rural, o Programa de Governo irá promover 

e incentivar ciclos econômicos em cadeia com arranjos produtivos locais e estímulo às 

atividades com maior valor agregado com vistas ao fortalecimento de parcerias para viabilizar 

assistência técnica, capacitação ao produtor rural e emprego de tecnologia para melhorar a 

produtividade.  

Também serão implementadas medidas para incentivar a produção agroecológica, a 

disseminação de negócios inclusivos, o apoio à equidade de gênero com incentivo à participação 

das mulheres em empreendimentos rurais e mecanismos para aproximar os produtos 

produzidos pelo pequeno produtor e mercado consumidor local.   

A necessidade de fomentar a atividade econômica fará com que se criem políticas 

capazes de estimular a organização de redes de empreendimentos econômicos solidários e 

aperfeiçoamento de cooperativas para melhorar a renda do trabalhador rural. 

O incentivo a organização por cooperativismo e associativismo - baseado no uso de 

metodologias e tecnologias sustentáveis - calcado num programa de regularização das 

propriedades rurais, das associações e das cooperativas será foco da gestão. 

O Cinturão Verde é de grande importância para Cuiabá. Para tanto, será desenvolvido 

projeto para regularização de áreas rurais e com isso possibilitar aos pequenos produtores 

acesso a linhas de crédito. Essa iniciativa dotará as pequenas propriedades de tecnologia e 

recursos para incrementar a produção de hortifrutigranjeiros para que permitam melhorar a 
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produtividade das áreas, estimulando o uso de produtos orgânicos que poderão ser 

aproveitados na merenda escolar e em outros programas de abastecimento, gerando renda e 

empregos na área rural.  

 

 

✓ Pequeno e Microempresário  
 

 

Com o propósito de estimular a economia e fomentar a atividade econômica serão 

adotados procedimentos para dar agilidade à criação e formalização de microempresas e 

microempreendedores individuais fazendo com que seja ampliada sua participação nas 

compras governamentais da prefeitura, visando estimular a economia local e geração de 

empregos.   

Também será estimulada a criação de polos de empreendimento da economia 

criativa - propaganda, arquitetura, mercados de arte e antiguidades, artesanato, design, moda, 

filme e vídeo, software de lazer, artes performáticas, edição, jogos de computador, serviços de 

televisão e rádio - no centro e nos bairros, visando estimular a geração de empregos e novas 

oportunidades aos jovens talentos cuiabanos. 

Por meio de suporte e assessoramento ao pequeno e microempresário a prefeitura 

irá promover ações voltadas captação de recursos para implantação de projetos destinados a 

ampliação e modernização da atividade empresarial.  

 

 

✓ Turismo 
 

 Há a necessidade de se promover e incentivar a expansão da atividade turística em 

Cuiabá, consolidando a capital como destino turístico cultural e de negócios, através de 

parcerias com a iniciativa privada e da instituição de uma política que estabeleça os princípios, 

diretrizes e metas do setor. 

Sendo a porta de entrada para o Pantanal, Araguaia, Amazônia e Cerrado, Cuiabá 

tem vocação para reter o turista em sua passagem pela capital para mostrar a riqueza e 

diversidade cultural da cidade com o resgate da visitação a pontos turísticos importantes, como 

o Centro Histórico e o Porto. 

Com a qualificação dos serviços e a preservação do meio ambiente é possível 

proporcionar o crescimento de serviços de apoio ao turismo e atrair investimentos para o setor 

por meio de projetos que fomentem eventos, exposições, apresentações, danças, peças teatrais 

nos parques da cidade, especialmente para favorecer o lazer e a cultura cuiabana. 

Será realizado um planejamento para implementar ações de infraestrutura, 

segurança e atividades socioeconômicas e entretenimento para melhor utilização dos espaços 

públicos como parques, praças, locais para prática de esportes e calçadões de pedestres para 

realização de atividades de comércio e de lazer.   

Cuiabá possui potencial para o turismo de negócio, podendo realizar grandes 

eventos voltados ao setor do agronegócio, força motriz do estado de Mato Grosso. Sendo a porta 
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de entrada do Pantanal e da Amazônia, além de possuir uma vasta beleza natural nas 

redondezas, é possível desenvolver o turismo ecológico tanto no entorno e ainda trazer turistas 

para a própria Cuiabá, já que a cidade possui um imenso patrimônio histórico, marcos 

importantes como o Centro Geodésico da América Latina, isso sem falar na cultura, festas típicas 

e religiosas, na vida noturna e na riqueza da gastronomia como as iguarias encontradas na 

comunidade de São Gonçalo Beira Rio.  

 

✓ Projetando a Cuiabá do Futuro 

 

Muitas outras ações foram estudadas, avaliadas, planejadas, sendo que muitas já 

foram implementadas, outras estão em processo de implementação e muitas ainda  vão surgir, 

visando sempre o fomento da economia, o desenvolvimento de logo prazo e a geração de 

emprego e renda. 

Em andamento e surtindo efeito está o Qualifica Cuiabá, que é o maior projeto de 

qualificação profissional que já houve em Cuiabá.  

A ampliação e reforma do Mercado do Porto, que gerará novos comércios e 

consequente novos empregos, somado a revitalização do Mercado Municipal que em conjunto 

a revitalização do Centro Histórico, trará vida noturna ao centro de Cuiabá. 

 

✓ ÁLVARÁ AUTOMÁTICO DE CONSTRUÇÃO 

  

A implantação do Alvará Automático garantirá maior celeridade a concessão dos 

alvarás, uma vez que serão expedidos automaticamente pelo sistema, em até 24 horas após o 

pagamento da taxa de Alvará.  

Todos os dados a constar no Alvará serão preenchidos pelo profissional (arquiteto ou 

engenheiro civil) e será de responsabilidade do mesmo a veracidade das informações, bem 

como o atendimento às legislações em vigor (Lei de Código de Obras, Lei de Uso e Ocupação do 

Solo de Cuiabá, dentre outras).   

Os empreendimentos que se enquadrarão para a expedição do Alvará Automático 

serão:  

1. Construção Residencial Unifamiliar com área construída de até 750,00m²;  

2. Construção Comercial, com categoria de uso compatível e com área construída de 

até 500,00m²;  

3. Residencial Multifamiliar com até 05 unidades autônomas. 

 

É importante salientar, acerca do ano de 2020, que muitas ações estavam 

planejadas, contudo a pandemia que assolou o mundo, a COVID 19, impediu a implementação 
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de muitas destas ações, pois a prioridade da gestão Emanuel Pinheiro é e sempre será a vida e 

a dignidade humana.  

Diante deste quadro e do aprendizado que foi o período de intensa crise, percebeu-

se a necessidade de um planejamento de longo prazo.  

Neste contexto, nasce a AGENDA 21. 

 

 

 

EIXO 3 – CIDADANIA E INCLUSÃO 

 

Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos 

na Constituição, ou seja, é a condição do cidadão, indivíduo que vive de acordo com um conjunto 

de estatutos pertencentes a uma comunidade politicamente e socialmente articulada.  

Mais que o conceito formal, contudo, cidadania implica em exercer e lutar pelos seus 

direitos e cumprir seus deveres, e o respeito a ambos contribuem para uma sociedade mais 

equilibrada e justa. 

Exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações, garantindo que 

estes sejam colocados em prática. Logo, para que se possa formar cidadãos capazes e 

conscientes, é preciso dar acesso a uma educação, saúde, assistência social, esporte, lazer e 

cultura de qualidade. 

Para proporcionar as pessoas o exercício da cidadania, é necessário dar segurança 

e ter uma política bem definida e implantada de geração de emprego e renda. 

Sendo respeitados esses direitos básicos, haverá cidadania e a inclusão social será 

consequência das políticas implantadas. 

Neste contexto, a Gestão Emanuel Pinheiro concebeu e implantou vários projetos e 

programas, visando o fortalecimento da cidadania e da inclusão social, observando sempre a 

transversalidade dos temas que envolvem estas áreas. 

No segundo mandato, será dada continuidade aos projetos cujos resultados 

trouxeram melhorias para a qualidade de vida da população, principalmente as mais carentes, 

visando sempre garantir os direitos fundamentais das pessoas e melhoria contínua da 

qualidade de vida. 

 

✓ Educação 
 

Escola aberta, em seu conceito mais amplo, foi e continuará sendo projeto prioritário, 

pois só através da participação da comunidade na vida da escola é que se consegue formar 

verdadeiros cidadãos e propiciar a inclusão social. 
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Para ampliar o conceito de escola aberta, foram firmadas parcerias com entidades 

civis organizadas, objetivando que a comunidade se responsabilize, cuide e participe do dia-a-

dia da escola. 

Foram retomados projetos que visavam a participação coletiva e que envolviam as 

várias áreas da administração. Como exemplo pode ser citado o projeto Bom de Bola, Bom de 

Escola, concebido pela gestão Roberto França, que não teve continuidade nas gestões 

posteriores e foi retomado na Gestão Emanuel Pinheiro, pois não foram e não serão 

abandonados os projetos com bons resultados para a população simplesmente por terem sido 

iniciativas de gestões anteriores.  

O projeto Bom de Bola, Bom de Escola atende hoje 800 alunos na faixa etária dos 6 

aos 14 anos em quatro regionais de Cuiabá na modalidade futebol e futsal. 

O objetivo da Gestão Emanuel Pinheiro é garantir a continuidade do que está dando 

certo e a retomada do que já deu certo e foi abandonado. 

Dentro dessa linha de atuação, houve a ampliação do número de unidades 

escolares, muitas foram reformadas e foi ampliado o número de vagas nas creches e escolas 

primando sempre pela qualidade da educação. 

A fim de atender a mulher que trabalha fora de casa, foi dado início a implantação 

do horário estendido em 08 (oito) unidades, sendo que para o segundo mandato será ampliado 

o número de unidades. 

Também foi estendido o horário de atendimento nas creches municipais, a fim de 

atender as mães trabalhadoras que muitas vezes não conseguem chegar no horário 

anteriormente estipulado. 

Houve ainda a melhoria dos serviços prestados às crianças com deficiência, sendo 

feito um trabalho para que elas estejam acompanhadas pelas(os) Auxiliares de 

Desenvolvimento Infantil (ADI) desde o início do ano letivo. 

Foi realizado ainda um grande esforço para conseguir implantar a primeira Clínica 

Escola de Mato Grosso para atender as crianças autistas, tendo em vista as peculiaridades das 

mesmas, sendo que foi feita a cedência do prédio da Escola do Moinho para a construção da 

clínica em parceria com a AMA (Associação dos Amigos do Autista) e a iniciativa privada. 

A fim de atender aos anseios da comunidade escolar, houve uma discussão ampla 

acerca da reestruturação das diretrizes educacionais que definiram os novos caminhos da 

educação municipal, sendo discutido, entre outros temas, a modernização do ensino, inserção 

de projetos no contra turno, reorganização curricular, avaliação educacional, formação 

continuada. 

Muitas ações foram implementadas visando sempre a melhoria contínua da 

aprendizagem, sendo que os índices oficiais de avaliação da educação subiram em termos 

percentuais.  

Visando o fortalecimento dessas ações, os projetos iniciados terão continuidade e, à 

medida que surgirem as necessidades, novos projetos serão implantados, pois educação de 

qualidade é a mola mestra propulsora do progresso de um município. 
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✓ Saúde  
 

Os serviços de saúde é um dos grandes gargalos de qualquer gestão, seja ela 

municipal, estadual ou federal. 

Para fazer frente a este desafio, muitas medidas foram tomadas, sendo as principais 

a priorização da atenção básica, a melhoria do atendimento e das informações aos usuários do 

SUS.  

Foram realizadas campanhas de esclarecimento e educação para a população, 

aliadas a capacitação dos profissionais que atendem os pacientes nas unidades de saúde, pois 

a maioria da população não sabia onde devia ir para receber o atendimento adequado. 

Foram construídas novas unidades de saúde, houve a extensão da área de atuação 

dos agentes de saúde para ampliação da cobertura feita pelo programa de saúde da família, 

bem como foi ampliado o atendimento noturno nas clínicas odontológicas. 

Com o Hospital Municipal de Cuiabá funcionando, seria implantado no atual prédio 

do pronto socorro o Hospital da Família (HFAM), no entanto, a implantação teve que ser adiada 

devido à pandemia (COVID 19), pois, como é sabido, o Pronto Socorro foi transformado em 

unidade referência. 

Tão logo a pandemia seja controlada, serão retomadas as obras para implantação 

do HFAM. 

Projetos e programas foram instituídos como AMOR, SOS AVC, Hora Estendida e 

foram priorizadas as obras de reforma e construção de unidades de saúde. 

Os grandes temas que envolvem a saúde da população foram tratados pessoalmente 

pelo prefeito em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde, dirigentes e técnicos da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

A saúde pública é um dos maiores desafios de uma gestão por isso o compromisso 

com a saúde pública continuará sendo prioridade na agenda governamental. 

 

✓ Assistência Social 

 

A Constituição Federal de 1988, ao inserir a Assistência Social, juntamente com a 

Saúde e a Previdência Social, no tripé da Seguridade Social, lhe atribuiu o status de política 

pública, concebida enquanto um direito do cidadão e um dever do Estado. 

A assistência social deve ser prestada a quem dela necessitar, independentemente 

de contribuição à seguridade social.  

Neste sentido,  

1. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;  

2. O amparo às crianças e adolescentes carentes;  
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3. A promoção da integração ao mercado de trabalho;  

4. A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária; 

5. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso, desde que comprovada a impossibilidade de prover a 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme assegurado em 

lei. 

6. Entre outros direitos. 

 

Muitos projetos foram desenvolvidos e implantados nos últimos quatro anos na área 

de Assistência Social, contudo é necessário avançar. 

A fim de alcançar mais objetivos que competem à administração municipal, será 

reestruturado o Banco de Alimentos através da melhoraria da estrutura física e implantar 

Programa de Aquisição de Alimentos – PAA.  

Serão retomados os objetivos originais da Padaria Comunitária e disponibilizados 

cursos de capacitação para a população.  

Será reimplantado o Centro Para Atendimento à População de Rua com oferecimento 

de cursos e oficinas em parceria com a sociedade civil organizada.  

Em parceria com a comunidade, serão implantados novos Centro Dia para Idosos a 

fim de ofertar atendimento especializado a famílias com pessoas idosas dependentes.  

Serão promovidas ações de apoio à prevenção ao uso abusivo de drogas e álcool em 

parceria com a Educação, Saúde, Segurança, Esporte, Lazer, Trabalho e Desenvolvimento 

Econômico, estabelecendo convênios com a indústria, comércio, instituições de ensino superior 

e defensoria pública com vistas à reinserção dos usuários no mercado de trabalho.  

Muitas outras ações estruturantes foram realizadas na área de Assistência Social, 

sendo que demos prioridade às mulheres arrimo de família e vítimas de violência doméstica. 

Projetos visando a população em situação de rua também foram priorizados, pois a 

vulnerabilidade social é um dos grandes problemas que assola nosso país e em Cuiabá não é 

diferente, contudo, está sendo feito um grande investimento nesta área. 

 

 

✓ Esporte e Lazer 

 

O desporto é uma manifestação humana que expressa os valores culturais de uma 

sociedade, dá ao homem a oportunidade para o uso racional de sua atividade motora e constitui 

um complexo conjunto de relações associadas ao desenvolvimento da capacidade humana e a 

sua prática sistemática em quaisquer de suas manifestações, tais como:    
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DESPORTO EDUCACIONAL, praticado nos sistemas de ensino e em formas 

assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de seus 

praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua 

formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer; 

DESPORTO DE PARTICIPAÇÃO, praticado de modo voluntário, compreendendo as 

modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos 

praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e na preservação do meio 

ambiente;  

DESPORTO DE RENDIMENTO, praticado segundo normas gerais da Lei n° 

9.615/98 e das regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, com a finalidade de 

obter resultados e integrar pessoas e comunidades do País e de outras nações, ampliando os 

níveis de saúde, de capacidade física e intelectual do indivíduo.  

 O esporte e o lazer são importantíssimos, pois desempenham um papel de suma 

importäncia na educação, cultura, saúde, inclusão social, redução da violência, promoção do 

indíviduo, entre outros e, consequentemente, elevam o nível da qualidade de vida do cidadão  

Neste contexto, o Esporte e Lazer no segundo mandato serão enfocados como “fato 

social” determinante e seus principais objetivos serão: generalização, massificação e 

democratização das práticas, desportivas, físicas, recreativas e de lazer, oportunizados a todos 

os segmentos sociais. Para atingir tais objetivos será: 

 

• Instituído um Plano Decenal de Desporto e Lazer para o Município de Cuiabá, que 

perpassa o calendário de gestões governamentais; 

• Instituída a Política Municipal de Desporto e Lazer, estabelecendo os princípios, 

diretrizes e metas para o setor, enfatizando o esporte como um fato social;  

• Elaborado o Calendário Municipal de Desporto e Lazer;  

• Reativada a lei de Incentivo Fiscal para Projetos Esportivos no Município; 

• Reativado os programas de atividades físicas para a prevenção da saúde e da aptidão 

física para os segmentos da: Terceira idade, portadores de deficiência, crianças e 

adolescentes e adultos nos Centros de Convivência e bairros de Cuiabá;  

• Incentivadas e apoiadas as Escolinhas de iniciação esportivas nos bairros da capital;  

• Apoiadas as Ligas, Departamentos, Associações Comunitárias e Federações 

Amadoras;  

• Apoiadas e incentivadas as manifestações esportivas de Identidade Nacional, 

(Capoeira, futevôlei, etc.);  

• Ampliadas Academias Comunitárias nos espaços livres dos bairros; 

• Realizadas avaliações físicas e nutricionais das crianças e adolescentes da rede 

municipal de ensino, fortalecendo a transversalidade do tema com a inserção da 

educação e saúde; 

• Promovidas competições esportivas, recreativas e lazer, que atendam todas as faixas 

etárias e segmentos sociais. 
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✓ Segurança Pública 
 

Tem sido recorrente ouvir em rodas de debates e mesas de reuniões que os 

municípios brasileiros têm pouca ou quase nenhuma responsabilidade no combate à 

criminalidade que assola as nossas cidades.  

A violência urbana nos dias atuais está longe de ser um privilégio das grandes 

cidades, sendo percebida em municípios menores e até em Vilas e Distritos. 

Aguardar que as soluções venham como uma dádiva ou que apenas a Unidade 

Federativa se preocupe com isso, parece um pensamento cada dia menos contemporâneo.  

Ao contrário, o momento é de articulação, de reunião de esforços e recursos, através 

de ações integradas que busquem criar uma sinergia entre todos os atores capazes de provocar 

mudanças importantes nesse cenário cada vez mais caótico da segurança pública. 

Logo as ações preventivas podem ser facilmente compreendidas em razão até do 

que já existe como política estabelecida e sedimentada de programas de prevenção às drogas, 

acompanhamento de jovens em risco social; também através da revitalização de áreas 

degradadas e ocupadas por traficantes; melhoria do desenho urbano, apenas para citar 

algumas exemplos que a prefeitura já tem colocado em prática. 

No Eixo Prevenção, está e continuarão sendo promovidas ações de prevenção à 

criminalidade e a desordem pública de competência do município através da implantação de 

um modelo de prevenção do crime e da desordem com ênfase em ações integradas entre os 

órgãos municipais, estaduais e federais.  

Será buscada a articulação entre todos os atores envolvidos em programas ou 

projetos sociais, de prevenção primária e secundária, entre os órgãos públicos municipais, 

tratando o tema de maneira transversal e gerando sinergia em torno dele.  

Mais ainda, será buscada articulação também com os órgãos afins do Estado e 

também com municípios vizinhos que, pela proximidade, possuem problemas comuns e podem 

contribuir na construção de planos de ações integradas. 

Objetivando viabilizar uma atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada nas 

ações de segurança pública nos municípios da Baixada Cuiabana, auxiliando os demais órgãos 

de segurança estadual e federal, a Prefeitura de Cuiabá projeta atuar de forma proativa na 

segurança da sociedade cuiabana em conjunto com as cidades vizinhas. 

Mas como fazer isso? Tratando a Segurança Pública da sociedade cuiabana e suas 

cidades vizinhas como um Setor Estratégico.  

Todos os itens que formam os Eixos Estruturantes desde Plano de Governo serão 

considerados Setores Estratégicos, tratados sob a ótica de que no mundo atual, permeado pelas 

Fake News e por recursos cada vez mais escassos, são necessárias informações fidedignas, 

oportunas e úteis ao gestor público, o tomador de decisões. 
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A fim de fortalecer a transversalidade da atuação das Secretarias envolvidas no 

tema, foram tomadas medidas durante o primeiro mandato, entre elas: 

• Fortalecimento da área de assistência social e desenvolvimento humano; 

• Retomada do programa escola aberta, pois a escola é o espaço mais democrático de 

uma comunidade e, por vezes, é o único espaço que a comunidade dispõe para suas 

atividades comunitárias;  

• Realizadas ações de recuperação de espaços públicos degradados, reforma e 

construção de praças com prioridade para os bairros mais carentes; 

• Melhoria da iluminação pública dos bairros;    

• Entre outras. 

 

Muitas outras ações foram executadas e novas estão sendo planejadas e 

oportunamente apresentadas e discutidas com a sociedade e sociedade civil organizada. 

 

 

✓ Cultura 

 

Cultura é o conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e 

comportamentais de um povo ou civilização, portanto, fazem parte da cultura de um povo as 

atividades e manifestações nas áreas da música, teatro, rituais religiosos, língua falada e 

escrita, mitos, comida, danças, arquitetura, invenções, pensamentos, formas de organização 

social, etc. 

Logo, Cuiabá precisava de uma política que valorizasse a cultura de seu povo, pois 

riquezas e diversidade cultural é o que não faltam nessa terra. A cultura cuiabana é um dos 

nossos maiores patrimônios. 

Aliados a população, entidades públicas e privadas foram realizadas diversas ações 

voltadas a valorização da cultura em Cuiabá, valorizando as tradições religiosas, os artistas, as 

musicas, a dança e a gastronomia. 

O Centro Histórico em conjunto com as entidades e comerciantes será revitalizado e 

reestruturado para atender a nova política. 

Os casarões que povoaram a infância de muitos cuiabanos ilustres serão 

cadastrados e será levantado o histórico das famílias que os construíram para que se possa 

desenvolver uma política de preservação dos mesmos. 

Será criando em conjunto com a sociedade cuiabana, o Museu de Cultura Popular a 

fim de preservar a memória das manifestações culturais típicas e o patrimônio imaterial.  

As feiras de artesanato e comidas típicas serão reestruturadas e ampliadas para que 

toda a população tenha acesso. 

A cultura cuiabana será tratada com responsabilidade, como meio de geração de 

renda e atrativo turístico principalmente com o retorno do Festival de Siriri e Cururu que não é 

realizado desde 2014. 
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A criação do Atelier Livre de Cultura, um espaço lúdico de incentivo e amparo aos 

artistas para exposição e comercialização se suas obras. 

 

 

✓ Juventude 
 

A Juventude terá um papel de destaque na administração municipal. A idade de 18 

a 24 anos sofre com o preconceito a respeito da falta de experiência, dificultando sua inclusão 

no mercado de trabalho.  

O primeiro emprego, possibilitando a inclusão do jovem no mercado de trabalho, será 

uma ação permanente na Gestão Municipal. 

Para isso, a foi criado o do Conselho Municipal da Juventude, cujo objetivo central é 

implementar políticas públicas para os jovens, através de cursos, palestras, oficinas, convênios 

com entidades e associações que buscam proporcionar aos jovens uma capacitação cada vez 

maior para o convívio com a sociedade. 

Uma nova Cuiabá se constrói olhando para o futuro, não esquecendo do passado, 

mas valorizando os jovens que serão o alicerce para a construção de uma Cuiabá mais humana 

e competitiva. 

 

 

 

EIXO 4 – INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE URBANA E 

ACESSIBILIDADE 

 

 
A preocupação crescente com um tema tão caro para a população dos centros urbanos 

e principalmente para os gestores públicos, juntou especialistas de diversos segmentos no 

seminário “Cidades em Movimento” promovendo, dentre outros assuntos, um amplo debate no 

painel “Mobilidade, Acessibilidade e Desenvolvimento Urbano”. 

Estudo recente da Associação Nacional de Empresas de Transporte Urbano demonstra 

que um dos problemas da mobilidade urbana das cidades brasileiras está no uso de veículos 

particulares que transportam 20% de passageiros e ocupam 60% das vias públicas, enquanto 

que o transporte público transporte 70% de passageiros e ocupa 25% do espaço.  

Cabe ao poder público e a iniciativa privada incentivar novas formas de transporte, tais 

como a mobilidade corporativa, a Carona Solidária, diversidade dos modais (bicicleta, a pé, etc) 

e a ampliação dos corredores exclusivos de ônibus, como mecanismos alternativos ao tráfego 

excessivo de veículos nas vias públicas.  
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A infraestrutura existente precisa de manutenção. É necessário promover a adaptação 

de ruas, avenidas, espaços públicos, paradas de ônibus, dentre outros, com previsão de rampas, 

pisos especiais, espaços adequados e sinalização para que a cidade de Cuiabá se torne 

sustentável e promova a inclusão de seus habitantes, fazendo com que os espaços sejam 

flexíveis e proporcionem acessibilidade a qualquer usuário.  

Nem sempre projetos que consomem muitos investimentos são os mais adequados, 

razão pela qual a infraestrutura precisa ser pensada levando em conta as peculiaridades da 

cidade para atender a maior parte da população, com menor gasto e maior efetividade na 

aplicação dos recursos públicos.  

Neste contexto, no primeiro mandato foram iniciadas as adequações e um dos 

melhores exemplos foram os pontos de ônibus sustentáveis utilizando containers. 

Apenas foi dado o início à caminhada e muitas outras ações precisam ser 

implementadas para tornar a mobilidade urbana de Cuiabá mais humana e acessível. 

 

 

 

✓ Adequação do Sistema Viário Municipal  

 
Desafio enfrentado pelas cidades brasileiras, Cuiabá esbarra em problemas de 

mobilidade urbana tais como o privilégio ao transporte individual em detrimento do transporte 

público, a falta de estrutura física adequada e funcional de sua malha viária, sem falar no 

crescimento desordenado da cidade com a expansão das áreas periféricas que hoje estão 

mapeadas, porém, medidas ainda precisam ser tomadas. 

Uma das ações prioritárias é promover ações voltadas a melhorar o traçado urbano 

tornando-o mais funcional e sustentável. Com isso, será possível fazer com a cidade passe a ter 

um trânsito menos caótico, de forma a diminuir o tempo de deslocamento dos cidadãos, os 

excessivos congestionamentos e lentidão no trânsito em vários trechos na nossa Cuiabá, 

passando pela abertura de ruas e entroncamentos, estudo de fluxo de veículos para definição 

de trajetos e sentido das vias urbanas.  

Ações simples que demandam baixo investimento, mas que podem melhorar a 

satisfação e qualidade de vida daqueles que diariamente se deslocam pelas avenidas de 

Cuiabá.  

Recuperar a malha viária e a pavimentação asfáltica urbana, além da necessidade 

de melhorar o acesso à Zona Rural com a revitalização dos acessos àquelas comunidades, são 

projetos que estão sendo implantados gradativamente. 

Outro ponto que mereceu atenção foi a sinalização horizontal e vertical. Eram vistos 

vários pontos da cidade desprovidos de sinalização ou com sinalização inadequada, gerando 

confusão no trânsito e dúvidas para pedestres e motoristas e, para dar início ao processo de 

melhoria do caos anteriormente instalado, foram instalados os semáforos inteligentes que ainda 

estão em processo de implantação e adequação, contudo já fizeram e farão cada vez mais a 

diferença no trânsito.  



26 
 

Visando sempre a melhoria das condições do trânsito na Capital, já estão sendo 

construídos, ou em fase de planejamento, viadutos e trincheiras que desafogarão o trânsito nos 

principais pontos de congestionamento nas vias públicas como por exemplo: 

1. Viaduto Juca do Guaraná 

Localizado no entroncamento da Avenida Itália com a Avenida das Torres, na região 

do Jardim Itália, a obra vai auxiliar na melhoria do trafego de veículos que circulam pela Região 

Sul e Leste, sentido Centro, principalmente nos horários considerados de pico. 

 

2. Viaduto Murilo Domingos 

Localizado no entroncamento da Avenida Beira Rio com a Avenida Tancredo Neves, 

o viaduto vai auxiliar na melhoria do trânsito entre os Municípios de Cuiabá e Várzea Grande, 

cuja parte da população dessas cidades exercem suas atividades laborais no município 

diferente do qual residem. 

Além do mais, nas adjacências deste viaduto existes polos geradores de tráfego, que 

são as Unidades de Ensino Superior, sendo 03 delas localizadas em Cuiabá, duas 

especificamente na Avenida Beira Rio e outra no município de Várzea Grande. 

 

 

✓ Acessibilidade e Mobilidade Urbana 

 
Permitir que todos tenham o direito de ir e vir é um desafio a ser enfrentado, sendo 

necessário garantir o acesso de toda a população, abrangendo diversos tipos de pessoas, com 

capacidades e necessidades distintas.  

A questão da acessibilidade passa primeiramente pelas calçadas, por ser um sistema 

básico de mobilidade que, se tiver muitos obstáculos, torna quase impossível para o cadeirante 

chegar até um ponto de ônibus sozinho. Depois, temos a sinalização, pois a ausência de sinais 

sonoros ou mesmo placas informativas para leitura em braile faz com que as pessoas 

portadoras de necessidades especiais tenham enorme dificuldade para atravessar uma rua ou 

até mesmo se locomover na direção correta.  

Implantar a acessibilidade nos prédios públicos e praças, construir abrigos de ônibus 

adequados para oferecer maior conforto aos usuários do sistema de transporte público e 

adaptados aos portadores de necessidades especiais são ações que já estão sendo 

concretizadas pela administração municipal.   

Desenvolver um projeto para construir, restaurar e requalificar as calçadas, com ênfase 

no rebaixamento dos meios-fios nas esquinas para facilitar a acessibilidade e instalação de 

sinalização para deficientes visuais e auditivos é uma das prioridades a serem adotadas pela 

Prefeitura de Cuiabá.  

Procurando dar maior segurança à população, foram estudados os pontos críticos para 

travessia de pedestres e estão sendo implantados pontos de travessia segura como semáforos, 

faixas de pedestre e passarelas, com a adoção de um programa de redução de acidentes no 

trânsito, contemplando a ampliação do projeto educacional de prevenção em andamento, 
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conscientização e fiscalização destinado a tornar o trânsito mais seguro e  humanizado, além 

de promover a maior cordialidade na convivência de pedestres e motoristas.  

Foram e continuarão sendo ampliados os espaços de lazer, com melhor aproveitamento 

dos espaços públicos e de diversas áreas da cidade para uso da população, incentivando cada 

vez mais a ocupação dos espaços públicos pela população, em parceria com a iniciativa privada 

através de programas de adoção de praças, pois a cidade com espaços públicos ocupados se 

torna mais segura e saudável.  

A ampliação das áreas verdes do município é uma das prioridades para resgatar o título 

de Cidade Verde conferido a nossa Cuiabá, sendo que a ocupação de espaços pela população 

é fundamental para melhorar não somente a qualidade de vida, mas, também, a segurança da 

cidade.  

Foi implementado um sistema eficiente de monitoramento de tráfego que hoje captura 

e integra informação com os equipamentos de trânsito, através de semáforos inteligentes, uso 

de aplicativos para smartphones que informam a situação do trânsito. São medidas a serem 

adotadas com vistas a melhorar a circulação e dar maior vazão ao fluxo de veículos nas regiões 

mais críticas da cidade. 

Fazer com que Cuiabá garanta o direito de ir e vir de todos os seus cidadãos tem sido 

uma das preocupações, pois essa é a essência da mobilidade urbana e acessibilidade e o 

compromisso da Gestão Emanuel Pinheiro é continuar avançado cada vez mais. 

 

 

✓ Transporte Público 

 
Promoção de uma maior integração entre os modais de transporte, além de continuar 

promovendo a melhoria das paradas de ônibus existentes são ações que vão continuar, visando 

sempre dar maior bem estar e segurança à população usuária do transporte público. 

A fim de garantir a qualidade do transporte coletivo foi realizada licitação para seleção 

de empresas com condições técnicas e financeiras de ofertar a toda a população um transporte 

público de qualidade e todas as medidas estão sento tomadas no sentido de melhorar cada vez 

mais a qualidade do transporte público municipal. 

A ampliação das faixas exclusivas para ônibus, novas linhas e maior frequência de 

ônibus está fazendo com que os usuários sejam melhor atendidos e seja reduzido tanto o tempo 

de espera quanto de deslocamento no trajeto.  

Foi exigido e continuará sendo dos concessionários do transporte público o incremento 

da frota adaptada aos portadores de necessidades especiais com realização de fiscalização 

efetiva para o cumprimento das obrigações previstas na concessão, bem como exigido padrão 

de qualidade no atendimento ao usuário.  

A melhoria do transporte passa também pela disponibilização de placas de orientação 

nos abrigos dos pontos de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo 

urbano, onde constam horários e destinos, podendo essas informações serem consultadas por 

sistema informatizado disponível em smartphones e celulares.   
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Continuarão sendo criados espaços acalmados e zonas de baixo carbono serão 

implantadas por meio de espaços destinados ao uso exclusivo de pedestre e bicicletas, visando 

criar um ambiente seguro e propício ao lazer nos dias de domingo e ocupação noturna com 

atividades saudáveis.  

 

 

 

 

 

EIXO 5 - MEIO AMBIENTE 

 

 
Cercada pelo Pantanal e Chapada dos Guimarães, dois dos principais biomas do 

país, Cuiabá é conhecida como “Cidade Verde”.  

Ocorre que a nossa Cuiabá, com o passar dos anos, vem sofrendo um processo de 

degradação e de eliminação de suas árvores e áreas. As mangueiras e cajueiros que se via em 

todos os quintais cuiabanos, hoje não fazem mais sombra para nos refrescar. Os arranha-céus 

tomam conta da cidade e deixam claro o progresso da nossa capital. As avenidas que cortam a 

cidade denotam modernização da sua infraestrutura e mudam a paisagem urbana. 

O crescimento urbano não pode ser feito sem planejamento, sendo preciso observar 

as condicionantes ambientais e aspectos considerados de grande valia à população que aqui 

vive.  

Cuiabá estava desprovida de arborização e espaços verdes que pudessem amenizar 

o calor que assola nossa cidade na maior parte do ano. Preocupados com isso a Gestão Emanuel 

Pinheiro, no primeiro mandato, trabalhou com afinco na construção de praças e ajardinamento 

da cidade. 

Áreas antes degradas, muitas delas eram verdadeiros bolsões de lixo, foram 

utilizadas para construção de áreas de lazer para a população, principalmente nas regiões mais 

distantes que sempre foram esquecidas, contudo se tornaram regiões prioritárias e continuarão 

sendo. 

Estas áreas estão resgatando o título que Cuiabá sempre teve e estava perdendo: o 

de Cuiabá Cidade Verde. 

A falta das árvores e as queimadas constantes estavam deixado a nossa Cuiabá mais 

quente, mais cinzenta e triste, então, ações urgentes foram tomadas na tentativa de reverter a 

situação da nossa Cidade Verde, contemplando o reflorestamento das áreas públicas, o 

combate as queimadas, o controle do crescimento desordenado, a degradação dos nossos rios, 

principalmente do Rio Cuiabá. 

Contudo, ainda não é o suficiente. Faz-se necessário continuar e ampliar as ações 

voltadas ao meio ambiente e essas ações continuarão sendo prioridade na agenda municipal. 

 

 



29 
 

 

✓ Plano de Gestão Socioambiental 

 
 

Para estabelecer as diretrizes e orientar programas, projetos e ações a serem 

executadas nas diversas regiões da cidade está sendo criado o Plano de Gestão Socioambiental, 

instrumento de planejamento que orientará a gestão integrada, descentralizada e participativa, 

de modo a assegurar a preservação do patrimônio natural e qualidade de vida, com vistas a 

garantir os interesses das gerações presentes e futuras. 

A partir do diagnóstico socioambiental que está sendo feito, dentre outras 

finalidades, será permitido definir as áreas de relevante interesse ecológico e as áreas de risco. 

Será possível estabelecer no Plano de Gestão Socioambiental o ordenamento das diversas 

atividades, econômicas ou não, e uso das áreas urbanas, de maneira a promover o 

desenvolvimento socioeconômico sustentável com preservação dos recursos naturais, fazendo 

com que as atividades econômicas sejam calçadas no uso racional e na conservação dos 

recursos naturais, fomentando iniciativas destinadas a trazer a participação pública nos 

processos de gestão.  

Para tanto, está em processo de implantação uma área ambiental de infraestrutura 

com material adequado para o desempenho das atividades funcionais destinadas a 

administração do meio ambiente, com constante qualificação do quadro funcional, com vistas 

à ampliar a fiscalização e acompanhamento de novos empreendimentos e atividades com 

potencial impacto ambiental, para desenvolver e manter uma base de dados georreferenciada 

com os empreendimentos e atividades licenciadas, além da proposição de projetos ambientais 

para captação de recursos federais destinados a aplicação e fortalecimento ambiental do 

Município de Cuiabá.  

Nesse sentido a proposta é continuar desenvolver ações que:  

a) Buscam parcerias com instituições empresariais e outros organismos para apoiar 

as empresas na implantação de programas de gestão ambiental. 

b) Coíbam a desleixo dos proprietários de terrenos baldios.  

c) Combatem a poluição sonora em diversos pontos e horários da cidade, inclusive 

com campanhas educativas. 

 

 

✓ Preservação Ambiental 
 

A urbanização crescente de Cuiabá trouxe efeitos indesejáveis a população pois, a 

ocupação antes frequentemente desordenada e sem planejamento, tendeu a reduzir e degradar 

os recursos naturais. Percebeu-se então uma necessidade de aperfeiçoamento da política 

urbana voltada à recuperação, manutenção, fiscalização e monitoramento das diversas regiões 

de Cuiabá.  

Essas ações, que foram e continuarão sendo efetivadas, buscam valorizar a 

paisagem da Cidade Verde e o patrimônio natural perdido ao longo dos últimos anos fazendo 
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com que políticas públicas sejam efetivadas para proporcionar uma maior qualidade de vida a 

sociedade cuiabana e, dentre elas tem se destacado:  

a) Ampliação da arborização das ruas da cidade com árvores nativas, 

especialmente nas áreas mais desprovidas. 

b) Recuperação das nascentes e das margens do Rio Cuiabá, contando com a 

participação dos ribeirinhos e sociedade em projetos e programas destinados à 

preservação do rio. 

c) Combate as queimadas e desmatamento de áreas urbanas e rurais por meio de 

campanhas de utilidade pública e fiscalização. 

d) Fomento a iniciativas para arborização e rearborização em áreas particulares, 

empresas e condomínios residenciais.  

e) Tratamento fitossanitário nas árvores urbanas para recuperação das raízes e 

caule de plantas e árvores “doentes” por causa de fungos e outras doenças. 

f) Revitalização do Horto Florestal para atender à população e o Projeto de 

Arborização voltado a melhoria das vias e parques urbanos. 

g) Promoção a educação ambiental nas escolas e incentivo a realização de 

campanhas educativas, em parceria com o terceiro setor. 

h) Incentivo a projetos de recuperação de áreas de mananciais degradadas em 

parceria com outras instituições públicas e privadas propiciando subsídios 

técnico-científicos para programas de recuperação dessas áreas. 

 

Essas iniciativas já foram iniciadas e vão ser ampliadas, pois se tratam de soluções 

práticas destinadas a atenuar o desequilíbrio climático como o desconforto térmico e ambiental 

e o efeito de formação de “ilhas de calor”.  

Sua adoção tem permitido melhorar a permeabilidade do solo, fazendo com que 

sejam prevenidas inundações e enxurradas, evitando-se o comprometimento do abastecimento 

de água em quantidade e qualidade por meio da recarga de aquíferos, além de garantir a função 

ecológica de preservação da fauna das áreas urbanas.  

Com a mudança paisagística de Cuiabá foi possível a instalação de equipamentos 

públicos destinados a atividades de esporte, lazer, cultura e convívio da população compatíveis 

com a função ambiental da zona urbana. 

Compromisso este que continuará sendo cumprido, pois a qualidade de vida e a 

preservação do meio ambiente é fundamental para o desenvolvimento de Cuiabá e da melhoria 

da qualidade de vida de nossa população. 

 

✓ Fontes Alternativas de Energia 
 

Muito se fala no uso de fontes alternativas de energia para melhoria do meio 

ambiente. O Brasil dispõe de uma diversificada matriz energética e Cuiabá pode se valer da 

energia renovável para melhorar não apenas as condições ambientais da cidade, como também, 

fomentar investimentos e atividades econômicas fazendo uso da energia solar.  

 O aproveitamento direto da energia solar pode beneficiar vários segmentos 

econômicos, onde serão promovidas no segundo mandato ações voltadas a:   
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a) Facilitar o acesso do pequeno produtor aos programas federais existentes 

destinados ao uso de energia renovável e limpa.  

b) Ampliar a participação da agricultura familiar em programas federais destinados 

a aquisição de equipamentos de energia solar (fotovoltaica), com preços mais 

acessíveis e condições diferenciadas para pagamento, capazes de alimentar o 

funcionamento da bomba dos poços artesianos, bombeamento de água para 

irrigação e consumo na propriedade rural, proporcionando melhoria das condições 

de trabalho e aumento da renda do pequeno produtor rural.  

c) Criar um programa de incentivos ao morador que aderir à geração de energia 

solar, incentivos fiscais ao morador que aderir à geração de energia solar, beneficiando 

a empresa ou profissional autônomo que oferecer serviços como "projetos, obras e 

instalações destinadas à fabricação, comercialização e distribuição de componentes 

para os sistemas de energia solar." 

d) Viabilizar a utilização de energia solar em prédios e equipamentos públicos para 

redução do custo com energia elétrica. 

e) Instalar iluminação de paradas de ônibus da área rural e urbana, providas de tomadas 

com entrada USB e capacidade para carregar celulares, notebooks, tablets. 

f) Estabelecer metas de redução de emissões por meio do estímulo ao uso de 

energias menos poluidoras, dando ampla divulgação das medições e indicadores. 

 

 

 

✓ Saneamento Sustentável 

 

Desde o início do primeiro mandato, ficou clara a necessidade de adotar uma política 

inovadora de gestão de resíduos fundamentada na educação pelo consumo consciente que 

integre a proteção da saúde individual e pública e a qualidade ambiental, com critérios de não 

geração, redução, reutilização e reciclagem, inclusive aprofundando as práticas de separação e 
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coleta seletiva associada ao enfrentamento que já está sendo feito da questão do aterro 

sanitário e da forma como a prefeitura coleta o lixo. 

Também está sendo melhorada a distribuição e o abastecimento de água, reduzindo 

perdas e melhorando a qualidade da água, mediante o acompanhamento efetivo da qualidade 

da água ofertada pela concessionária de serviços de água.  

Essas ações passaram por uma rediscussão do modelo de concessão, com o reforço 

do acompanhamento e fiscalização permanente sobre a qualidade dos serviços prestados e as 

tarifas cobradas, além das ações e trabalhos conjuntos para retirar o esgoto sanitário dos rios 

da cidade. 

A questão ambiental em Cuiabá tem que ser amplamente discutida com a sociedade 

e a sociedade civil organizada. 

Serão necessários décadas de muito trabalho e dedicação e uma agenda forte e 

consistente formada com a participação de todos e para tanto o Meio Ambiente será pauta 

prioritária na construção da AGENDA 21. 
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COMPROMISSOS COM VOCÊ 

 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


