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O ano de 2020 apresenta uma oportunidade histórica, única e sem 
precedentes para a população Cuiabana decidir sobre os rumos que o 
município deve tomar para o desenvolvimento social, econômico e 
ambiental pós pandemia do COVID-19. 

O Plano de Governo, aqui estruturado em linhas gerais, tem por objetivo 
de apresentar à população cuiabana nossa carta de compromissos, a 
fim de determinar os rumos das ações, para promover a prosperidade e 
o bem-estar, com foco no desenvolvimento econômico, na proteção 
ao meio ambiente e na saúde da população. 

Já no primeiro ano do governo focaremos nossa ação nos problemas 
emergenciais e estruturantes bem como instituiremos programas que 
promovam a melhoria das Políticas Públicas a serem oferecidas à 
sociedade, para que a população cuiabana possa ter uma vida digna 
com trabalho, emprego e renda ao longo do nosso mandato. 
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APRESENTAÇÃO 
 
Uma grande responsabilidade recai sobre nós que atendemos ao 
chamado da vida pública e nós colocarmos à frente dessa luta. 

Iremos combater a influência cruel desse grupo que quer se perpetuar 
no poder e que usam esse poder em benefício próprio, seja pelo 
clientelismo rasteiro, seja pelas grandes distorções das políticas públicas 
que geram benefícios para poucos privilegiados e “amigos do rei”. 

Cabe, principalmente a nós, pessoas de bem, reconquistar pela 
conduta irrepreensível, a confiança da população à prática da boa 
política, assim como é nosso dever aplicar políticas que assegurem a 
proteção social e as oportunidades econômicas para todos os 
cidadãos cuiabanos. 

Desta forma, como legisladores que somos, pudemos testemunhar que 
Cuiabá exige mudanças profundas. E todos nós que temos 
responsabilidades públicas, precisamos construir soluções eficazes para 
que a prefeitura atenda, com ações imediatas e políticas apropriadas, 
aos anseios da população cuiabana. 

Este Plano de Governo é um plano de ação para o município de 
Cuiabá, para os gestores públicos e para as pessoas. Ele busca 
fortalecer de forma prioritária: a SAÚDE; capacitar uma equipe de 
GESTORES PÚBLICOS QUALIFICADOS; COMBATER A CORRUPÇÃO e os 
desvios da conduta ÉTICA e MORAL pública, entre outras ações. 

Sendo assim, este plano é resultado de um intenso levantamento 
realizado durante todas as visitas, reuniões em diferentes bairros e 
distritos de Cuiabá, e em diversas conversas na zona rural do nosso 
município. 

O nosso plano de governo “CUIABÁ 350 ANOS: O Município que você 
vai querer - Ética e Combate a Corrupção”, foi escrito observando os 
anseios da população Cuiabana, com destaque para melhorias na 
saúde, educação, segurança, gestão eficiente: mais serviços e menos 
burocracia, e as dificuldades enfrentadas pelos moradores da zona 
urbana e rural. 

O Plano de Governo está estruturado em 19 Eixos contemplando todas 
as áreas prioritárias de Cuiabá, que se desdobram em ações 
coordenadas que, por sua vez, serão transformadas em metas que 
estimularão as mudanças na gestão, não apenas para os próximos 4 
anos, 4 + 46 anos, totalizando uma Cuiabá 350 anos, em áreas de 
importância crucial para toda a população, com ações efetivas e em 
consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

Pessoas 

Estamos determinados a melhorar a qualidade de vida e garantir que 
toda a população Cuiabana possa realizar o seu potencial e trabalho e 
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lazer com sua família, com dignidade e igualdade, em um ambiente 
saudável. 

Município 

Estamos determinados a melhorar o atendimento a saúde básica da 
população, assim como proteger o município da degradação, 
sobretudo por meio do consumo e da produção sustentáveis, da gestão 
eficiente sustentável dos seus recursos naturais com uma equipe técnica 
qualificada, para que o município possa suportar as necessidades dos 
nossos filhos e netos - das gerações presentes e futuras. 

Prosperidade 

Estamos determinados a assegurar que todos os munícipes possam 
desfrutar de uma vida próspera e de plena realização pessoal, e que o 
progresso econômico, social e tecnológico ocorra em harmonia com a 
natureza. 

Justiça e Equidade 

Estamos determinados a promover sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas que estão livres do medo e da violência. Acabando com 
todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas. 
Não pode haver desenvolvimento sustentável sem igualdade de gênero 
e paz e não há paz sem desenvolvimento sustentável. 

Todos por Cuiabá 

Estamos determinados a mobilizar os meios necessários para 
implementar este plano de ação por meio de parcerias com o governo 
do estado, governo federal e organizações internacionais para o 
Desenvolvimento Sustentável, com base na ética e num espírito de 
solidariedade, concentrada em especial nas necessidades dos mais 
pobres e mais vulneráveis e com a participação de todos e de todas as 
partes interessadas, para todas as pessoas. 

Esse Plano de Ação é também uma obra aberta, concebida como um 
ponto de partida para incorporar sugestões, críticas e reivindicações da 
sociedade cuiabana, por meio de diálogos e debates que são a 
essência do respeito e da democracia em uma campanha eleitoral. 

 

Abilio e Wellaton 
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INTRODUÇÃO GERAL 
 
Este documento apresenta alguns compromissos que nortearão as 
mudanças EMERGENCIAIS e ESTRUTURANTES que consideramos mais 
importantes para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida 
da população do Município de Cuiabá. 

Queremos construir com o apoio da sociedade, uma nova forma de 
governar que seja participativa, descentralizada e desburocratizada 
para acelerarmos o nosso desenvolvimento. 

Iremos implementar uma campanha eleitoral nunca vista em Cuiabá, 
com a redução dos custos, sem excessos e de forma limpa, para que a 
nossa gestão seja voltada a um só objetivo: um governo de TODOS, 
com ética, eficiência, transparência e desenvolvimento. 

Já no primeiro ano de governo faremos e implementaremos o Plano 
Diretor Participativo de Desenvolvimento Municipal, a qual estenderá os 
benefícios do planejamento e ordenamento territorial à toda a 
população com foco na Economia Verde. Esta que objetiva contribuir 
para a transformação equitativa e sustentável das estruturas com a 
finalidade de alcançar a sustentabilidade ambiental, a criação de 
empregos decentes, a redução da pobreza e a melhoria do bem-estar 
humano, assim como oportunizar novos caminhos, melhorando a vida 
das pessoas através da implementação dos 17 (dezessete) ODS – 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e da Nova Agenda Urbana 
da ONU, com ações para acabar com a pobreza, promover a 
prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e 
enfrentar as mudanças climáticas. 

Nesses termos, o Plano Diretor Participativo será discutido e definido 
como instrumento básico para orientar a política de desenvolvimento e 
de ordenamento territorial do município de Cuiabá. 

Sabemos que não será fácil, deixaremos nossas diferenças de lado e 
iremos nos unir, para fazer da nossa Cuiabá, uma referência em 
desenvolvimento social e econômico, incentivando o 
empreendedorismo, assim como uma escola aberta com educação 
integral garantindo melhor remuneração aos professores e o 
desenvolvimento intelectual, físico, emocional, social e cultural das 
nossas crianças. 

A saúde será voltada a uma prevenção eficaz, a tratamentos modernos 
e eficientes melhorando as condições do Hospital Municipal e 
adotando medidas emergenciais eficazes para o enfrentamento de 
agravos como a pandemia do Novo Coronavírus. 

Proporcioná-los, de forma equânime, a toda a população do município 
demandará o envolvimento articulado dos diversos segmentos sociais e 
econômicos que serão envolvidos na parceria com o poder público. 
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Sendo assim, este Plano não é um produto acabado, pois nenhuma 
ação de governo será bem conduzida e planejada se não o for através 
do diálogo constante com os segmentos da sociedade, as 
organizações empresariais e sociais. 

Ele é uma proposta de trabalho para demonstrar aos cidadãos de 
Cuiabá os esforços que já fizemos para compreender a realidade e 
desenvolver as soluções necessárias para a melhoria da qualidade de 
vida da população. 

Desses diálogos surgiram propostas que, tomando por premissa a 
postura de responsabilidade na gestão pública, com foco na melhoria 
da qualidade dos serviços públicos essenciais prestados à toda a nossa 
população. 

As informações e proposições foram organizadas problemas 
emergenciais e estruturantes, que representam os diferentes aspectos 
das ações aos desafios que se apresentam para o executivo municipal 
nos próximos 04 (quatro) anos, mas com visão estratégica para a 
Cuiabá 350 anos que nós queremos. 
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DA ONU
 

Visando resgar o orgulho de viver em Cuiabá e colocar nossa 
hospitaleira cidade na rota da prosperidade e futuro, 
pensar a luz de objetivos ousados que buscassem reduzir as 
desigualdades, a fome e o desenvolvimento sustentável. Assim, 
trouxemos como referência os ODS’s da ONU para pautar nosso Plano 
de Governo. 

 

 
 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DA ONU 

Visando resgar o orgulho de viver em Cuiabá e colocar nossa 
hospitaleira cidade na rota da prosperidade e futuro, precisávamos 
pensar a luz de objetivos ousados que buscassem reduzir as 
desigualdades, a fome e o desenvolvimento sustentável. Assim, 
trouxemos como referência os ODS’s da ONU para pautar nosso Plano 

 

8 

 

Visando resgar o orgulho de viver em Cuiabá e colocar nossa 
precisávamos 

pensar a luz de objetivos ousados que buscassem reduzir as 
desigualdades, a fome e o desenvolvimento sustentável. Assim, 
trouxemos como referência os ODS’s da ONU para pautar nosso Plano 
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POR QUE CUIABÁ PARA PESSOAS? 
 
Durante os quatro anos do nosso mandato na Câmara Municipal de 
Cuiabá, por diversas vezes tentamos construir pautas propositivas para a 
cidade e para as pessoas. Porém, percebemos que a gestão atual da 
prefeitura estava aparelhando as secretarias, inchando a máquina 
pública com indicações políticas, superfaturando creches, sangrando a 
saúde com esquemas multimilionários e a nossa voz no parlamento 
começou a ser ignorada, em detrimento da conivência da maioria dos 
vereadores. Não dava para fingir que estava tudo bem. O foco passou 
a ser fiscalizar e o combater a corrupção. 

Constatamos que as batalhas seriam espirituais, contra uma máquina 
gigantesca, liderada por corruptos, de acordo com as delações, 
afastamentos, prisões, paletós, etc., onde poucos ganham muito 
dinheiro e muitos perdem tudo, inclusive a própria vida, como 
aconteceu antes, durante e depois da pandemia, por pura 
incompetência de se fazer gestão séria olhando para quem nunca 
deveria ter sido esquecido: Os cuiabanos. Então tomamos uma decisão: 
Seríamos oposição ao Paletó. 

Durante a noite, estudávamos a fundo sobre orçamento público, 
problemas da cidade e as denúncias que recebíamos de servidores da 
própria prefeitura e de todos os setores da cidade. Pela manhã (terças 
e quintas) sustentávamos nossas ideias, projetos e indignação durante 
as sessões plenárias. À tarde, íamos ao Ministério Público, ao TCE e nas 
Delegacias desdobrar nossos trabalhos. E tudo isso, mostrando quase 
que em tempo real nas nossas redes sociais. A velha política e a mídia 
tradicional, talvez vítima da própria ganância e soberba, não 
conseguiam entender a nossa dinâmica e o nosso crescimento. 

Tentaram nos cassar, criaram várias fake news para nos atingir, 
investiram milhões para calar a imprensa e tentar nos desmoralizar, riram 
na cara da sociedade com a certeza da impunidade. Mas não 
conseguiram nos parar! 

Chega de gastar dinheiro público tentando esconder o que todos os 
cuiabanos já sabem sobre o paletó! Precisamos quebrar esse “toma lá 
dá cá” em Cuiabá e escolher uma via verdadeiramente nova. 

Nosso preparo para administrar a prefeitura não virá de uma 
propaganda bonita ou de um bom marqueteiro político. Nós fomos 
forjados no calor das batalhas viscerais para enfrentar e vencer essas 
eleições, e devolver Cuiabá para as pessoas. Nós estudamos, 
aprendemos, sofremos e vencemos mais do que nós esperávamos para 
chegar até aqui. A você cuiabano e cuiabana, que tem esperança de 
dias melhores, podem contar conosco. É a nossa missão tirar Cuiabá 
das mãos da corrupção e entregar para as pessoas. Chegou a hora. 
Estamos prontos!  
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POR QUE MUITOS SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO 
FUNCIONAM COMO DEVERIAM EM CUIABÁ? 
 

O orçamento anual de Cuiabá já chegou na casa dos R$ 3 Bilhões e a 
arrecadação vem subindo ano a ano. Somente para saúde temos 
aproximadamente R$ 1 Bilhão. Ao passo que foi gasto mais de R$40 
milhões em um único ano com comunicação!!! Dinheiro para fazer os 
serviços funcionarem com qualidade e respeito para os cuiabanos não 
faltam. O que precisamos é fechar a torneira da corrupção e da má 
gestão. 

Vamos tentar resumir o que centenas de cuiabanos e cuiabanas, 
cansados de serem coagidos, humilhados e revoltados nos 
denunciaram durante o nosso mandato, incansavelmente: 

1. Má gestão e corrupção: Incompetência para fazer gestão, 
planejamento ruim, inchaço da máquina público com cabos eleitorais 
(a cada 10 servidores da prefeitura, 4 são indicações políticas), gastos 
excessivos em áreas meio, fortes indícios de corrupção e formação de 
quadrilha. 

2. Coordenadores “puxa sacos”: Funções de lideranças loteadas por 
indicações políticas sem competência para fazer gestão, liderar 
pessoas e cuidar do patrimônio público. Sua principal função é garantir 
o apoio político ao prefeito atual e perseguir os que se colocam contra. 
Impossível uma equipe ser produtiva e dar certo nessas condições. 

3. A cultura do carimbo: O excesso de burocracia para vender 
facilidades precisa ser combatido por meio de digitalização e 
automatização dos serviços públicos, além de punir com rigor exemplar 
os envolvidos. 

4. Falta de Transparência: A falta de transparência nas licitações, nos 
contratos emergenciais e nos suplementos de fundo em diversas 
secretarias, se tornou um prato cheio para a corrupção que se espalhou 
no serviço público. Criou-se um ecossistema de corrupção envolvendo 
diversas partes da esfera pública e privada como se fosse normal roubar 
o erário público 

5. Amigos do Rei: Se você conhece o vereador, o deputado o prefeito, 
o secretário, seu processo anda, você é atendido na UPA, consegue 
vaga na creche, “fura a fila” para exame e cirurgia. Se não, sente e 
espere a burocracia, a falta de médicos, o descaso! O serviço público 
precisa funcionar para todos! Esse negócio de “fulano(a)” resolve 
precisa acabar. 
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EIXO 1: SAÚDE E BEM-ESTAR 
O que faremos? 

1.1 Mudar o Atendimento na Saúde 

1.1.1 Transparência na espera e atendimento 

1.1.2 Avaliação e fiscalização no serviço público 

1.1.2.1 Regulação, avaliação, auditoria e controle social 

1.1.3 Garantia de profissional qualificado para atender 

1.1.4 Redução do tempo de espera 

1.1.5 Facilidade no agendamento 

1.1.6 Rapidez nos exames e procedimentos 

1.1.7 Atendimento UNIVERSAL na saúde, disponibilizando 
atendimento em todas as unidades de saúde 

1.1.8 Qualificação dos profissionais 

1.2 Eficiência Econômica 

1.2.1 Pagamento em ordem cronológica do fornecedor 

1.2.2 Otimização e rastreamento dos produtos e medicamentos 

1.2.3 Laboratório de manipulação de medicamentos 

1.2.4 Redução de cabide de emprego e ocupação técnica 

1.2.5 Parcerias com as redes privadas para exames laboratoriais e 
serviços de alta complexidade 

1.3 Rede Primária 

1.3.1 Trabalhar com eficiência para com os agentes comunitários 
de saúde e agentes de endemias 

1.3.1.1Equipar os profissionais do porta a porta 

1.3.1.2 Tecnologia da Informação para mapeamento 

1.3.2 Equipar com tecnologia as unidades básicas de saúde, 
desde ultrassom a exames de baixa complexidade 
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1.3.3 Agendamento virtual e acompanhamento on-line de 
consultas 

1.3.4 Criar a residência médica em Saúde da Família com o MEC 
e Ministério da Saúde 

1.3.5 Explorar melhor as unidades primárias para pronto 
atendimento de classificação verde em todo o horário de 
funcionamento 

1.3.6 Garantir profissionais farmacêuticos nas farmácias 

1.3.7 Incentivar a permanência e baixa rotatividade do servidor 
lotado em postos de saúde da família 

1.3.8 Implementar tecnologia eficiente de gestão com geo 
rastreamento 

1.3.9 Criar programa multissetorial "Saúde na Escola" integrando 
saúde e educação para prevenção de doenças 

1.3.10 Criar parceria com instituições educacionais para incentivo 
à pesquisa e inovação na saúde 

1.4 Saúde Bucal 

1.5 Saúde Mental 

1.6 Saúde Rural 

1.7 Alta Complexidade 

1.8 Cirurgias e fila do SUS 

1.9 Investimentos Pontuais 

1.9.1 NASF (Núcleo de Atendimento de Saúde da Família) 

1.9.2 Centro de Especialidade Médicas 

  1.9.2.1 Modelo Sorriso 

1.9.2 Hospital da Saúde da Mulher 

  1.9.2.2 Ginecologista 

1.9.3 Hospital Materno Infantil 
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1.9.4 Hospital Ortopédico 

1.10 Cuiabá precisa ser referência 

1.10.1 Referência no tratamento do Câncer 

1.10.2 Referência em tratamento de más formações genéticas 

1.10.3 Referência no tratamento a diabetes e Hipertensão 

1.11 Dados Abertos e gestão 360º da saúde 

1.11.1 Histórico de consumo 

1.11.2 Histórico de atendimento 

1.11.3 Transparência do ponto eletrônico em tempo real 

1.11.4 Transparência de pacientes atendidos 

1.11.5 Geomapeamento dos pacientes e dos casos atendidos 

1.11.6 Integração com os dados de trânsito 

1.11.7 Transversalizar os estudos sociais com a geografia e 
urbanismo da cidade 

1.11.8 Abertura dos dados para qualquer cidadão estudar e 
propor soluções 

1.12 Call Center da Saúde 

1.13 SAMU 

1.13.1 Convênio com Corpo de Bombeiros em contratos similares 
aos que são feitos com a Polícia Militar 

1.14 Políticas para PCD's 

1.14.1 Criar um Órgão de Atenção à Saúde da Pessoa com 
Deficiência na Secretaria de Saúde: planejando, coordenando, e 
executando as políticas de atenção à Saúde, habilitação e 
reabilitação da Pessoa com Deficiência no Município  

1.14.2 Capacitar recursos humanos necessários à 
operacionalização das ações e atividades específicas na área de 
deficiência 
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1.14.3 Criar programa de acompanhamento neonatal 
diferenciado voltado às gestantes que têm diagnóstico de 
nascimento de bebês com alguma deficiência 

1.14.4 Criar banco de dados para crianças que nascem com 
deficiência na SES 

1.14.5 Garantir a entrega de órteses e próteses as pessoas com 
deficiência 

1.15 Saúde e Bem Estar Animal 

1.15.1 Hospital Veterinário 

1.15.2 Programa de castração 

1.15.3 Programa de vacinação 

1.15.4 Plano municipal da posse responsável 

1.15.4.1 Cadastro municipal de pequenos animais 

1.15.4.2 Microchipagem 
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EIXO 2: EDUCAÇÃO 
O que faremos: 

2.1 Infraestrutura 

2.1.1 Transparência e metas 

2.1.2 Mapeamentos dos líderes 

2.1.3 Gestão de Qualidade 

2.1.4 Criar indicadores com base no IDEB para premiação das 
melhores escolas, com reconhecimento e meritocracia 

2.1.5 Criação  do Cartão "Gestão Escolar" para os diretores e 
gestores, promovendo maior transparência, economia e menos 
burocracia 

2.1.6 Escola Bonita 

2.1.7 Integrar a cadeia produtiva com os pequenos produtores 
para abastecer as merendas escolares 

2.1.8 Espaço "Conceito de Profissões" para ajudar a criança 
sonhar com o querer ser quando crescer 

2.1.9 Aumento da oferta de vagas nas creches 

2.1.10 Aumento da oferta de vagas nas escolas em horário 
integral 

2.1.11 Melhorar as condições de infraestrutura das escolas 

2.1.12 Mapeamento das demandas do setor de forma integrada, 
para criar um banco de dados e contribuir para o aprimoramento 
da qualidade das políticas educacionais 

2.1.13 Benchmark das experiências de sucesso em MT e Brasil. 

2.1.14 Ampliação da estrutura logística para o transporte rural 
escolar 

2.1.15 Implantação de políticas de educação patrimonial e 
ambiental 

2.1.16 Escola/Comunidade: Recuperação da infraestrutura 
escolar, acervo da biblioteca para atendimento a comunidade 
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2.1.17 Transformação da escola em centros de referência para 
ações da comunidade 

2.2 Atividades Complementares 

2.2.1 Programas de incentivo para formação de campeões em 
diversas categorias e idades, integrando a cultura e o esporte à 
educação 

2.2.2 Patrocínio dos campeões para as competições regionais, 
nacionais e internacionais 

2.2.3 Calendário anual de competições interescolares, com 
contagem de pontos nos mais variados esportes 

2.2.4 Aulas de teatro, música e feiras de ciência 

2.2.5 Centro especial de vocação 

2.2.6 Porto Digital de Cuiabá 

2.3 Alimentação Criativa e Saudável 

2.3.1 Cadeia produtiva da agricultura familiar 

2.3.2 Participação dos pais no processo  

2.3.3 Estágio dos universitários nas escolas (reinventar a cozinha 
nas escolas) 

2.4 Efetivar a educação inclusiva 

2.5 Anular o contrato com a Conviva e fazer um concurso público 
para  cuidador (a) de crianças com deficiência 

2.6 Garantir tecnologia assistiva e acessível para professores e 
alunos PCD's 

2.7 Capacitar professores de Educação Física e disponibilizar às 
pessoas com deficiência material acessível para a sua prática  

2.8 Criar um programa de merenda escolar adequada às 
necessidades de alimentação diferenciada para alunos com 
necessidades específicas em escola 

2.9 Garantir alimentos especializados nas Escolas para as Pessoas 
com Deficiência, de acordo com a sua necessidade e prescrição 
profissional da área    
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EIXO 3: GESTÃO MAIS TRANSPARENTE, INTEGRADA, 
EFICIENTE E REDUÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA 
O que faremos: 

3.1 Gestão Administrativa 

3.1.1 Redesenho e fortalecimento do sistema de planejamento e 
gestão 

3.1.2 Adoção de reuniões gerenciais sistemáticas nos diversos 
níveis para acompanhamento dos processos de monitoramento 
de metas e resultados 

3.2 Transparência 

3.2.1 Portal de compras municipais na plataforma de 
marketplace, automatizando o processo de licitação e compras 
governamentais com 100% de transparência em tempo real 

3.2.2 Promoção da gestão transparente, eficiente e integrada 
com utilização de boas práticas em gerenciamento de projetos, 
programas e portfólio para garantir o monitoramento das metas 
prioritárias de governo 

3.3 Mais Produtividade 

3.3.1 Redução dos cargos de nomeação política  

3.3.2 Mapeamento dos serviços públicos com potencial para 
serem digitalizados e oferecidos pela internet 

3.4 Parcerias 

3.4.1 Incentivo da participação da sociedade na definição de 
prioridades, elaboração e execução de políticas, fortalecendo a 
função da Ouvidoria 

3.5 Canais de Ouvidoria 

3.6 Redução de até 40% das secretarias 

3.7 Extinção das empresas públicas 

3.8 Reestruturar e otimizar a função fiscalizadora da ARSEC 

3.9 Diminuir as locações dos veículos públicos, migrando para 
viagem por aplicativos (apps) 
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3.10 Transparência da localização dos veículos públicos em 
tempo real 
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EIXO 4: SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA 
O que faremos: 

4.1 Inovação 

4.1.1 Sistema de informação de código aberto (baixo custo) em 
parceria com núcleos tecnológicos públicos e privados, para que 
a prefeitura possa organizar e oferecer sua base de informação 
para a PM em tempo real 

4.1.2 Novos radares de baixo custo em locais estratégicos de rotas 
de fuga, com objetivo de criar e aumentar a cerca virtual da 
Prefeitura e oferecer esses dados em tempo real para a PM 

4.1.3 Instalar e interligar por meio de tecnologia os equipamentos 
públicos da prefeitura (carros, semáforos, radares, etc), criando 
cercas virtuais para auxiliar a PM no combate a roubo de veículos 
em Cuiabá 

4.1.4 Câmeras de reconhecimento facial em nas secretarias e 
postos de atendimento para identificar horário de entrada e saída 
de servidores e munícipes 

4.1.5 Parceria com o Governo do Estado para implantação e 
aprimoramento de tecnologia embarcada nas viaturas da PM 
que guarnecem Cuiabá 

4.2 Ordem Pública 

4.2.1 Área de inteligência dos órgãos policiais 

    4.2.1.1 Métodos e práticas relacionados à tecnologia da 
informação, podendo contribuir positivamente para o 
desenvolvimento da capacidade das corporações 

4.2.2 Programa de governo prioritário em parceria com o Estado 
para a redução drásticas da criminalidade 

    4.2.2.1 Ações governamentais integradas, por todos os órgãos 
de segurança pública colaborativas de caráter preventivo 

4.2.3 Aumentar o efetivo da equipe de poluição sonora e meio 
ambiente 

4.3 Vigilância Patrimonial 

4.3.1 Aumentar as ações em conjunto com a PM 
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4.3.2 Criar um processo de integração de vigilantes 

4.3.3 Compartilhamento de informações com o CIOSP 

4.4 Participação da PM e Bombeiros 

4.4.1 Inserir na grade escolar aulas do Programa Educacional de 
Resistência às Drogas (Proerd) 

4.4.2 Inserir na grade escolar o programa "Trânsito na Escola" 

4.4.3 Convênio com o Corpo de Bombeiros para formação de 
brigadistas para o combate a queimadas urbanas 

4.4.4 Reavaliar os custos do contrato com a Polícia Militar, para 
aumentar a gratificação por hora trabalhada  

4.5 Defesa Civil 

4.5.1 Convênio com o Corpo de Bombeiros, similar ao contrato 
com a Polícia Militar 

4.6 Programa "Cuiabá Iluminada 

4.6.1 Implantação de rede inteligente de iluminação pública para 
auxiliar na redução da criminalidade 
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EIXO 5: ESPORTE E LAZER 
Ação e Compromisso: 

5.1 Parcerias público privadas para estimular projetos e eventos 
de promoção de lazer, desporto e diversão 

5.2 Ampliação de iniciativas que ampliem a participação de 
grupos de vulneráveis (menores, idosos, deficientes, outros) em 
atividades de lazer e esportes 

5.3 Ampliação dos ambientes de treinamento e integração social 
voltadas às práticas de atividades esportivas 

5.4 Estímulo das atividades de lazer voltadas aos jovens e às 
crianças 

5.5 Paradesporto 

5.5.1 Criar um órgão de Atenção ao Desporto para as pessoas 
com deficiência 

5.5.2  Adequar as condições de acessibilidade desportiva 
paraolímpico nas quadras, nos ginásios poliesportivos, nas praças 
e nos parques públicos do Município 

5.5.3 Instalar brinquedos e aparelhos adequados e com 
acessibilidade para crianças, jovens e adultos nas praças, nos 
parques e demais espaços públicos de lazer  
5.5.4 Apoiar com recursos financeiros as participações das 
equipes em campeonatos municipais, estaduais, nacional, 
regionais e internacional 
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EIXO 6: DIREITOS HUMANOS, CRIANÇA, REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES E COMUNIDADES 
O que faremos: 

6.1 Erradicação da Pobreza 

6.1.1 Redução, de pelo menos à metade, da proporção de 
homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na 
pobreza  

6.1.2 Criação de políticas de capacitação de mão de mão de 
obra, facilitando o acesso ao mercado de trabalho, por indivíduos 
e grupos em situação de riscos ou vulnerabilidade social 

6.1.3 Prestação de serviços públicos de qualidade, necessários a 
cidadania (registro civil e demais documentações) 

6.1.4 Fortalecimento de políticas públicas de direitos humanos 

6.1.5 Fortalecimento de projetos de inserção dos re-educandos 
por meio de parceria com a iniciativa privada 

6.1.6 Buscar parcerias com abatimentos e incentivos fiscais para 
hotéis, bares e restaurantes que doarem às pessoas necessitadas, 
a comida que não foi vendida 

6.2 Igualdade de Gênero 

6.2.1 Adoção de medidas para mitigar a discriminação de todas 
as mulheres e meninas 

6.2.2 Criar política para reduzir todas as formas de violência contra 
todas mulheres e meninas na esfera pública 

6.2.3 Promover a participação plena e efetiva das mulheres e a 
igualdade de oportunidades para liderança em todos os níveis de 
tomada de decisão na vida política e pública 

6.2.4 Implantação de políticas sólidas e legislação aplicável para 
a promoção da igualdade de gênero e empoderamento de 
todas as mulheres e meninas em todos os níveis 

6.3 Redução das Desigualdades 
6.3.1 Promoção de parcerias com organismos internacionais, 
acadêmicos, autoridades nacionais, sociedade civil e setor 
privado, trabalhando juntos para melhorar as políticas de gastos 
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sociais, lançando as bases para o cumprimento dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável 
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EIXO 7: CULTURA 
O que faremos: 

7.1 Medidas de Gestão 

7.1.1 Estrutura profissionalizada no desenvolvimento da cultura 

7.1.2 Reestruturação do plano municipal de cultura 

7.1.3 Dissolver o conselho de cultura e buscar soluções mais 
democráticas para acabar com o lobby 

7.1.4 Valorização e democratização do patrimônio cultural, 
material e imaterial a partir de políticas educativas 

7.1.5 Modelos de planejamento de gestão cultural 

7.2 Parcerias 

7.2.1 Ampla participação social e técnica nas políticas públicas 
na gestão cultural 

7.2.2 Parcerias público-privadas para a realização de projetos e 
eventos 

7.3 Bibliotecas 

7.3.1 Criar bibliotecas na periferia  

7.3.2 Recuperar as bibliotecas no centro da cidade 

7.4 Cultura Itinerante 

7.4.1 Levar nos bairros oficinas culturais (música, dança, arte, etc.) 

7.4.2 Circuito cultural para a periferia com estruturas móveis 

7.4.3 Cultura para a periferia com aulas gratuitas para a 
população de baixa renda 

7.5 Criar competições culturais e artísticas 

7.6 Políticas para PCD's 
7.6.1 Criar programa Cultural voltado ao apoio às instituições ou 
pessoas com deficiência que desenvolvam a cultura, lazer e 
turismo em favor das pessoas com deficiência  
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EIXO 8: CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
O que faremos: 

8.1 Parque Tecnológico 

8.1.1 Implantar um Parque Tecnológico dentro do perímetro do 
Centro Histórico Tombado 

8.1.2 Criar competição municipal de inovação tecnológica e 
robótica 

8.1.3 Maior atuação do estudante na iniciação científica 

8.1.4 Criar condições para ampliar a participação da 
comunidade acadêmica e da sociedade ao parque tecnológico 

8.1.5 Estimular e fomentar nas IES a implantação de cursos no 
Centro Histórico Tombado 

8.1.5.1 Integração dos cursos de graduação, tecnológico e 
pós-graduação, por meio de atividades que promovam a 
interface entre as diferentes áreas e os diferentes níveis de 
estudo 

8.2 Pesquisa e Desenvolvimento 

8.2.1 Incentivar a qualificação do corpo docente, discente e 
técnico para a pesquisa 

8.2.2 Incentivo à criação de startups para buscar soluções 
tecnológicas para os problemas de Cuiabá 

8.2.3 Desenvolvimento de rede social para reclamações urbanas 

8.2.4 Promover a interface da pesquisa científica, tecnológica ou 
de inovação com a extensão universitária 

8.2.4.1 Finalidade de fortalecer a ação transformadora da 
sociedade 

8.2.6 Criar condições para intercâmbios científicos com outros 
países 
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EIXO 9: INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE 
O que faremos: 

9.1 Criar órgão de assessoria especial no gabinete do prefeito 

9.2 - Fazer concurso público para intérprete em libras para todas 
as secretarias 

9.3 Criar um programa de cidade acessível para adequação dos 
espaços públicos 

9.4 Criar central municipal de intérprete em libras pessoal e virtual 
por videoconferência 

9.5 Promover a acessibilidade em todos os sites e órgãos públicos, 
garantindo acesso às  pessoas com deficiência 

9.6 Criar banco de dados das pessoas com deficiência 
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EIXO 10: HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
O que faremos: 

10.1 Habitação e Urbanismo 

10.1.1 Implantar o projeto: "Cidade de Ruas Vivas": seguras, 
versáteis, propícias aos entrelaçamentos humanos, em todos os 
matizes de idade, gênero e renda 

10.1.2 Implantar política de arborização urbana 

10.1.3 Garantir o acesso à habitação segura, adequada e aos 
serviços básicos urbanizando os bairros irregulares 

10.1.4 Integrar à política de habitação todas as demais políticas 
urbanas 

10.1.5 Oferecer habitações de qualidade e com infraestrutura 
adequada à população da área rural 

10.1.6 Suprir as demais carências habitacionais da população, 
como a falta de regularidade fundiária e de infraestrutura, 
atendendo ao diagnóstico do PLHIS 

10.1.7 Criar programas voltados à requalificação de imóveis 
deteriorados 

10.2 Criar o maior programa habitacional de Cuiabá 

10.3 Regularização Fundiária 

10.3.1 Promover a regularização fundiária, combinada com a 
oferta de serviços sociais, especialmente na periferia urbana 

10.3.2 Adotar métodos e técnicas modernas de levantamento de 
dados sobre a estrutura fundiária no Município 

10.3.3 Fortalecer os mecanismos de participação e consulta 
popular em áreas de conflitos fundiário 

10.3.4 Manter cadastro atualizado e acessível para consulta e 
melhor atendimento do cidadão 

10.3.5 Estabelecer procedimentos diferenciados para os processos 
de regularização fundiária 
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10.3.6 Promover a transparência na gestão das informações e nos 
procedimentos de regularização fundiária  

10.3.7 Implementar estratégia específica de regularização 
fundiária 

10.4 Políticas para PCD's 

10.4.1 Criar um programa de habitação temporária para PCD's 

10.4.2 Criar programa de adequação ou adaptação de 
acessibilidade nas casas onde vivem pessoas com deficiência 

10.4.3 Garantir prioridade na entrega de moradia para famílias 
compostas por pessoas com deficiência em situação de 
vulnerabilidade social 
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EIXO 11: MOBILIDADE URBANA 
O que faremos: 

11.1 Motoristas de App 

11.2 Entregadores de App 

11.2.1 Acabar com qualquer tipo de taxa de cadastramento 

11.2.2 Parceria privada para instalação de bebedouros e 
sanitários em praças e locais públicos 

11.2.3 Criação de áreas de espera, com fornecimento de wifi e 
pontos de energia para carregar os celulares 

11.3 Transporte Público 

11.3.1 Bilhete Único 

11.3.1.1 Pagar mensal ou semanal, e usar à vontade 
durante o período pago 

11.3.2 Faixas exclusivas 

11.3.3 Conectividade 

11.3.4 Mais veículos durante à noite 

11.3.5 Lotação 

11.3.6 Abrir concorrência para transportes alternativos 

11.3.7 Reavaliar a licitação , atualmente de 30 anos 

11.4 Compartilhar com o Centro Integrado de Operações  de 
Segurança Pública (Ciosp) o videomonitoramento 

11.5 Ciclovias e plano cicloviário 

11.6 Contratar equipe de engenheiros de tráfego para buscar 
soluções de trânsito 

11.7 Reinventar a Junta Administrativa de Recurso de Infrações 
(JARI) 

11.7.1 Criar um sistema por app para recorrer das multas 

11.7.2 Criar rotatividade dos analistas 
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11.8 Pátio de remoção e multas 

11.8.1 Fazer de tudo para o carro não ser guinchado, buscando 
dar oportunidade para o condutor retirar o veículo no local sem 
precisar ir para o pátio 

11.8.2 Parcelamento de multas em boleto (em até 24x) 

11.8.3 Remoção do veículo apenas para retirada do local, mas 
não permanecer no pátio facilitando a retirada 

11.9 Políticas para PCD's 

11.9.1 Garantir 100% da frota de ônibus adaptada 

11.9.2 Capacitar servidores da Secretaria de Mobilidade Urbana 
(SEMOB), sobre atendimento e direitos das pessoas com 
deficiência 

11.9.3 Garantir acessibilidade universal nos transportes públicos, 
de aplicativo de passageiros, etc. – desde o embarque e 
desembarque e ponto de ônibus 
11.9.4 Garantir renovação da frota do programa "BUSCAR", com 
aumento de, no mínimo, 20 vans no atendimento (todas com ar 
condicionado) 
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EIXO 12: CONSTRUÇÃO CIVIL E INCENTIVO AO 
CRESCIMENTO DA CIDADE 
O que faremos: 

12.1 Alvará automático de verdade 

12.2 Centro Virtual de Atendimento da Construção Civil 

12.3 IPTU Verde 

12.3.1 Incentivo de IPTU e ISS para imóveis ambientalmente 
sustentáveis 

12.4 Cuiabá Solar 

12.4.1 Incentivo de IPTU e ISS para empresas e empreendimentos 
que adotarem energia solar 

12.5 Retirar da Lei de uso e ocupação de solo, restrições ao direito 
de propriedade 

12.5.1 Escolha de construção ou não de vaga de estacionamento 
pelo proprietário 

12.6 Criar um programa de crédito de medidas mitigadoras por 
tabela 

12.6.1 Compensação ambiental: casos em que se constrói sem 
área impermeável, por exemplo, será possível investir em outra 
área para compensar o impacto 

12.7 Desburocratização na documentação para aprovação de 
projetos 
12.7.1 Apresentação de escritura do imóvel ou termo de 
aprovação do proprietário não serão mais necessários, sendo o 
arquiteto ou engenheiro responsável pela obra 
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EIXO 13: ÁGUA E SANEAMENTO 
O que faremos: 

13.1 Saneamento 

13.1.1 Alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e 
segura para todos  

13.1.2 Alcançar o acesso ao saneamento e à higiene, adequados 
e equitativos para todos, com especial atenção para as 
necessidades das mulheres, meninas e daqueles em situação de 
vulnerabilidade 

13.1.3 Melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, 
minimizando a liberação de produtos químicos e materiais 
perigosos, reduzindo a proporção de águas residuais não 
tratadas, aumentando substancialmente a reciclagem e 
reutilização segura da água  

13.1.4 Implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em 
todos os níveis 

13.2 Programa com 100% do esgoto sanitário 

13.3 Programa com 100% de distribuição de água 

13.4 Reavaliar o valor cobrado da taxa de esgoto 

13.5 Criar um planejamento de rede de esgoto para antecipar a 
pavimentação asfáltica 

13.6 Criação do programa "Rua sem Esgoto ao Céu Aberto" 
13.6.1 Nenhuma rua de Cuiabá poderá ter esgoto ao céu aberto 
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EIXO 14: LIXO E COLETA SELETIVA 
O que faremos: 

14.1 Criação do programa de carbonização do lixo 

14.1.1 Usina de reciclagem 

14.2 Incentivo a concorrência no tratamento dos resíduos sólidos 

14.3 Criação de Eco pontos 

14.4 Instalação de contêineres de coleta de lixo seletiva 
14.5 Linha de crédito de IPTU para aqueles que promoverem a 
coleta seletiva 
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EIXO 15: RIOS, CÓRREGOS E MEIO AMBIENTE 
O que faremos: 

15.1 Parques lineares 

15.2 Criação do "Parque da Lagoa Encantada" 
15.3 Retirada do tratamento de esgoto da lagoa encantada 
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EIXO 16: ARBORIZAÇÃO, URBANISMO E MICROCLIMA 
O que faremos: 

16.1 Programa de recuperação de APP's 

16.2 Programa "Árvore na Escola" 

16.2.1 Na formatura de cada aluno, ele deve plantar uma árvore 

16.3 Criação do banco de crédito por árvores adultas 

16.3.1 Redução do IPTU para propriedades com árvores adultas 
na calçada 

16.4 Planejamento de praças e parques nas periferias 

16.5 Concessão de parques 

16.5.1 Morro da Luz 

16.5.2 Parque Dante de Oliveira 
16.5.3 Parque Tia Nair 
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EIXO 17: DESBUROCRATIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E ECONÔMICO 
O que faremos: 

17.1 Instalação da faixa verde com carência de 30 minutos 
17.2 Gratuidade de taxas na abertura da primeira empresa 
17.3 Criação de hortas comunitárias em áreas públicas vazias 
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EIXO 18: OBRAS E INFRAESTRUTURA 
O faremos: 

18.1 Digitalização das demandas e patrimônio 

18.1.1 Plataforma digital para gerenciar indicações 

18.1.2 Implantar o sistema de indicações de pequenas obras e 
manutenções, seja do vereador ou do munícipe, 100% digital, 
com total transparência e assinatura de digital, buscando eliminar 
o fluxo de papel 

18.1.3 Implantação do alvará automático para liberação da 
construção com menos burocracia, seguindo critérios objetivos e 
transparentes, com prazos estabelecidos no portal 

18.1.4 Rastreabilidade do patrimônio e equipes de trabalho 

18.2 Sala de monitoramento 

18.2.1 Monitoramento de todas as obras em tempo real e 
disponibilizar as imagens no portal da transparência 

18.3 Mapeamentos Estratégicos 

18.3.1 Plano para conclusão de todas as obras inacabadas 

18.3.2 Mapeamento dos principais problemas de manutenção 
recorrente em Cuiabá, por setores e bairros 

18.3.3 Mapear os principais problemas de atraso na execução e 
pagamento das obras públicas 

18.3.4 Mapeamento, auditoria e atualização de todas as obras 

18.4 Ouvidoria de obras públicas 

18.4.1 Cidadão poderá denunciar atos de servidores com suspeita 
de corrupção 

18.5 Equipes de Trabalho 

18.5.1 Alinhamento e reestruturação das equipes de trabalho 

18.5.2 Estruturar e treinar as equipes de trabalho com base nas 
aberturas de chamado, registro fotográfico e geolocalização 
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18.6 Conclusão das 100 obras inacabadas 

18.7 Conclusão das obras inacabadas do prefeito anterior 

18.8 Criação do programa de pavimentação asfáltica "Agora Vai" 

18.9 Criação de programa de pavimentação de calçadas 
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EIXO 19: CUIABÁ PÓS-COVID 
O que faremos: 

19.1 Criação do Comitê Interssetorial de enfrentamento da 
pandemia 

19.1.1 Sanear falta de comunicação entre as secretarias 
(municipais, estaduais e federais), por questões políticas, 
agravante do problema do Covid em Cuiabá 

19.2 Criação de um fundo emergencial de enfrentamento de 
pandemias e crises ambientais 

19.3 Criação de um fundo de fomento e desenvolvimento da 
economia local para recuperação de pequenos negócios que 
foram prejudicados com a paralisação do Covid 
19.4 Plano municipal de retomada da economia pós Covid 
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