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APRESENTAÇÃO

Mato Grosso viveu nos últimos oito anos graves crises de ordem moral,
ética, que causaram grandes prejuízos a sociedade mato-grossense. O estado
também sofreu nos últimos anos pela incompetência administrativa que levou o
pujante Mato Grosso a um endividamento bilionário, além de uma grave
ineficiência na prestação de serviços públicos essenciais como Saúde,
Educação, Segurança e a paralização de diversas obras no estado. É inaceitável
que um estado rico e produtivo como o nosso conviva com esta triste realidade.
Assim, apresentamos aqui uma proposta de mudança para o estado de
Mato Grosso. Entendemos que o desafio inicial do próximo governo será de
arrumar a casa. Vamos, para tanto, nos apoiar na boa gestão, no respeito as
pessoas, na união de esforços e no diálogo permanente para assim vencermos
os desafios e construirmos um estado mais eficiente e capaz de cuidar melhor
de seus cidadãos.
Vamos implementar em Mato Grosso uma gestão eficiente, capaz de
planejar bem, definir adequadamente as prioridades e aplicar com eficácia cada
centavo do dinheiro público. Não iremos tolerar o desperdício do dinheiro público.
Queremos construir um Mato Grosso mais moderno, mais empreendedor, mais
justo. Vamos combater a corrupção e a burocracia que atrapalha a vida dos
mato-grossenses. Vamos diminuir o custo da máquina pública, reduzir e
controlar as despesas, cortar cargos comissionados e privilégios. Com um
estado melhor administrado voltaremos a ter capacidade de investir e condições
de honrar os nossos compromissos.
E nosso compromisso é fazer o estado voltar a funcionar e a prestar
serviço publico de qualidade a todos. A Saúde terá tratamento prioritário e
deverá atender com dignidade as pessoas no interior e na capital do estado. Não
faltará medico, nem remédio. A saúde será reestruturada e investiremos na
saúde preventiva e na atenção básica. Fortaleceremos nossa rede de
atendimento no interior e na capital.
Atuaremos também firmemente na segurança publica. Teremos tolerância
zero com o crime e seremos duros e intransigentes na defesa da vida, das
famílias e do patrimônio dos mato-grossenses.
Convidaremos o setor privado para junto conosco liderar o maior
programa de investimento em infraestrutura da história de Mato Grosso através
de novas concessões, parcerias publico privadas e com o uso dos recursos
públicos estaduais e federais que teremos a disposição. Este programa
melhorara consideravelmente nossa logística, diminuirá nosso custo de
produção e de escoamento e trará mais competitividades ao nosso estado
Sabemos também que um de nossos maiores desafios é diminuir as
desigualdades sociais e regionais e dar oportunidade de emprego e renda aos
mato-grossenses. Para tanto investiremos massivamente na melhoria da
educação e na qualificação escolar e profissional em Mato Grosso.

Iremos criar um programa eficaz de atração de empresas e investimentos
no estado. Aproveitaremos todas as nossas potencialidades e segmentos para
atrair mais empresas, gerar mais emprego e mais renda aos mato-grossenses.
Para tanto vamos construir um ambiente propicio para o empreendedorismo.
Vamos desburocratizar e simplificar os processos do estado para facilitar a vida
dos que aqui vivem e querem trabalhar e produzir. O estado deve parar de
atrapalhar as pessoas e passar a ser de fato um grande indutor do seu
desenvolvimento.
Sabemos das dificuldades encontradas por muitos mato-grossenses que
se encontram desamparados e em situação de vulnerabilidade social. A estes
trabalharemos em parceria com os municípios para garantir o apoio, o amparo e
a segurança necessária. Mas especialmente trabalharemos e tira-los
definitivamente desta situação e darmos condições para que eles sigam em
frente para construir com sucesso sua própria independência e sua história.
Vamos também descentralizar o poder do estado e suas ações, e em
parceria com os municípios fazermos com que a prestação de serviço esteja
mais próxima do cidadão e atenda com mais eficiência e qualidade a todos.
Nosso projeto é sobretudo um projeto de união. Para tanto buscaremos
reestabelecer as pontes de confiança e de respeito com as pessoas, com os
poderes constituídos, com as instituições representativas da sociedade e com os
servidores públicos do estado.
Sabemos que os servidores públicos são os principais atores de uma
gestão exitosa e serão nossos maiores parceiros na implantação das novas
políticas públicas para mudar Mato Grosso. Portanto iremos trata-los com
respeito e valoriza-los. Garantiremos a eles o pagamento do seu salario em dia
e dentro do mês trabalhado, a recomposição anual dos salários e os seus
direitos.
Estes são, portanto, alguns de nossos principais desafios para os quatro
anos vindouros. Esta primeira versão do Plano de Governo da COLIGAÇÃO PRA
MUDAR MATO GROSSO aponta caminhos e define ações para as principais
áreas de políticas públicas de competência do Governo do Estado. A seguir,
apresentamos as áreas de trabalho e as propostas que permitirão aos matogrossenses viver em um Estado mais justo, humano, solidário e competitivo.
Agosto de 2018.
Mauro Mendes
Candidato a Governador

Otaviano Pivetta
Candidato a Vice-Governador

COLIGAÇÃO PRA MUDAR MATO GROSSO

2.0 MATO GROSSO MAIS JUSTO E SOLIDÁRIO

2.1 SAÚDE- FAZER FUNCIONAR!!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.2

Criar o consorcio estadual de saúde para compra, armazenamento e
distribuição de remédios e insumos hospitalares, em conjunto com os 141
municípios, liderados e apoiados pelo governo de Mato Grosso;
Reiniciar a construção do hospital universitário, que está parada, com
mais de 90 milhões em conta convênio;
Concluir e equipar o novo pronto socorro de Cuiabá, em parceria com o
município;
Priorizar e colocar em dia o repasse aos municípios na área de saúde;
Promover o fortalecimento, em parceria com os municípios, da atenção
primária e construção das redes de atenção à saúde;
Organizar, melhorar a estrutura e fazer funcionar os hospitais regionais;
Fazer parcerias e convênios com os municípios que possuam hospitais
municipais;
Implementar Política Estadual de Atenção Hospitalar;
Promover Educação permanente em Saúde;
Reestruturar as unidades descentralizadas (CEOPE, CERMAC, CRIDAC,
MT, HEMOCENTRO, LACEM, FARMÁCIA CIDADÃ );
Reestruturar o SAMU;
Revisar as referências e contra referências dos hospitais regionais e
contratados (filantrópicos e particulares);
Promover a atenção domiciliar e cuidados de Saúde Mental;
Apoiar, estimular e contribuir com a formação de Consórcios Municipais
de Saúde;
Outras ações viáveis sugeridas durante a campanha;

EDUCAÇÃO- VALORIZAR E MELHORAR!!
•
•
•
•

Valorizar os Profissionais da Educação, desenvolvendo e fortalecendo
programas permanentes de formação inicial e continuada, que estimulem o
desenvolvimento de suas ações e a qualidade do ensino;
Criar um programa com ações de melhoria da infraestrutura física da Rede
Pública Estadual de Educação. Retomar e finalizar obras paralisadas;
Estimular programas e projetos que busquem o desenvolvimento da leitura e
escrita, visando à melhoria do processo educativo;
Aprimorar os mecanismos de avaliação acadêmica objetivando a elevação dos
indicadores de proficiência nos Ensinos Fundamental e Médio;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.3

Melhorar a qualidade do ensino através de estabelecimento de padrões e metas
qualitativos de aprendizagem;
Desenvolver padrões de gestão educacional com estímulos a inovação;
Fortalecer e consolidar parcerias com os municípios, articulando com os diversos
sistemas de ensino;
Implementar ações, em parceria com a Secretaria Estadual de Segurança
Pública, para combate ao tráfico e uso de drogas no meio estudantil;
Criar o Conselho de Segurança Escolar;
Realizar concurso público conforme estabelece a Constituição Federal para
preenchimento de vagas, respeitando os dispositivos legais;
Assegurar o cumprimento disposto na Lei Orgânica dos Profissionais da
Educação, inclusive garantindo o RGA;
Assegurar gestão autônoma da SEDUC na administração dos recursos da
educação, com total transparência;
Garantir o repasse dos recursos para aquisição de equipamentos e infraestrutura
das escolas, alimentação e transporte escolar;
Garantir o funcionamento e autonomia dos Conselhos de Educação;
Incrementar políticas educacionais para fortalecimento do ensino médio e
educação de jovens e adultos;
Garantir o direito do acesso, permanência e aprendizagem do estudante da
educação especial e garantir a formação continuada para profissionais nesta
área;
Outras ações viáveis sugeridas durante a campanha.

SEGURANÇA PÚBLICA- BASTA!! TOLERÂNCIA ZERO!!

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Criar o programa TOLERÂNCIA ZERO e Priorizar e endurecer no
combate ao tráfico de drogas, crimes letais e patrimoniais;
Equipar, capacitar e estimular as forças de segurança para o combate aos
crimes e a violência;
Fortalecer e priorizar a política de policiamento de proximidade;
Adotar modelo de gestão estratégica, sistêmica e integrada (órgãos de
segurança pública e defesa social, municipais, federais, da sociedade civil
e sistema de justiça criminal) com objetivo de tornar mais efetivo os
resultados de combate e prevenção ao crime e a violência;
Fortalecer o Sistema Estadual de Inteligência: promovendo a
modernização tecnológica e a ação integrada dos órgãos de Inteligência
estaduais e federais;
Implantar Sistema de Gestão eficiente e transparente de Metas e
Indicadores de controle de crimes e violência;
Instituir o Observatório Estadual da Violência, órgão responsável pela
coleta e análise de dados e o monitoramento dos indicadores de
criminalidade e violência;
Modernizar o Instituto Médico Legal e descentralização dos serviços.
Fortalecer a regionalização de atendimento dos Bombeiros Militares nos
polos do Estado de Mato Grosso, ampliando a rede de prevenção;
Criar o Disque Denúncia exclusivo para o combate ao tráfico de drogas;

•

Fortalecer os Programas Sociais de Prevenção e Combate ao tráfico e
uso de drogas como o “PROERD”, “DE CARA LIMPA CONTRA AS
DROGAS”, “BOMBEIRO MIRIM” e “Rede Cidadã”;

•

Outras ações viáveis sugeridas durante a campanha.

2.4

DIREITOS HUMANOS- RESPEITO A VIDA!!
•
•

•
•
•
•
•
•

2.5

Garantir a todos mato-grossenses os direitos e liberdades básicas; para
a dignidade da pessoa humana sem qualquer tipo de discriminação, como
cor, religião, nacionalidade, gênero, orientação sexual e política;
Centralizar todas políticas que visam a garantia de uma vida digna a todas
as pessoas; Proporcionar em parceria com os municípios e a sociedade
espaços onde os adolescentes e todos cidadãos possam se organizar e
expressar a luta pela conquista de seus direitos;
Promover ações para efetivação dos direitos das pessoas idosas quanto
à promoção, proteção, defesa e enfrentamento à violência contra a
pessoa idosa, em parceria com os municípios;
Promover espaço de organização das políticas públicas afirmativas de
promoção da igualdade e da proteção dos direitos de indivíduos e grupos
raciais e étnicos, com ênfase na população negra;
Garantir o financiamento aos programas de combate à violência contra as
mulheres, em parceria com os municípios;
Promover o combate a todo e qualquer tipo de fobia, discriminação social
e violência, contra qualquer cidadão de bem;
Apoio em diversas áreas: social, familiar, escolar, trabalhista e etc, para
que a inclusão se torne efetiva e as pessoas com deficiência, sempre em
parceria com os municípios;
Outras ações viáveis sugeridas durante a campanha.

ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃO E INCLUSÃO
•
•
•
•

•
•

•

Promover o financiamento da rede de proteção básica e especial;
Buscar, ampliar os recursos que financiam os auxílios natalidade, mortalidade,
e alimentação, e que os mesmo sejam realizados em tempo previsto para os
municípios no formato fundo a fundo;
Transferir os serviços mantidos pelo governo, para uma parceria com os
municípios, com repasse de recursos, para que os serviços fiquem mais
próximos do cidadão (exemplo SINE);
Investir e apoiar parcerias com os municípios para que a proteção social possa
cumprir o seu papel que é a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção
da incidência de riscos. Dando atenção especial à proteção à família, à
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; a promoção da integração
ao mercado de trabalho; a promoção das pessoas com deficiência;
Promover o livre acesso aos direitos sociais, sempre em parceria com os
municípios;
Promover a inclusão social e o respeito às diferenças;
Ampliar a divulgação dos benefícios, serviços, programas e projetos
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos

•

critérios para sua concessão, promovendo a transparência dos gastos públicos,
de forma com que todos possam ajudar no controle social.
Outras ações viáveis sugeridas durante a campanha.

2.6 ESPORTE E LAZER- MELHORA A SAÚDE E A SEGURANÇA!!
•
•
•
•
•
•
•

Fomentar o Desenvolvimento do Esporte Escolar com eventos esportivos de
nível estadual resgatando, os Jogos Estudantis Mato-grossenses;
Elaborar e Implantar o Plano Estadual de Esporte e Lazer, priorizando atividades
em parceria com os municípios;
Realizar parcerias com as instituições de Ensino Superior, municípios e
Federações Esportivas Especializadas para melhor utilização dos Centros
esportivos;
Incentivar a realização de eventos esportivos, em parceria com os municípios,
direcionados as pessoas idosas e pessoas com deficiência;
Explorar o potencial turístico do estado estimulando a realização de eventos de
esportes radicais;
Estimular a criação de parques, em parceria com os municípios, para ampliar os
espaços destinados a práticas esportivas e lazer;
Outras ações viáveis sugeridas durante a campanha.

2.7 TRABALHO, EMPREGO E RENDA- OPORTUNIDADES!!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Estimular a manutenção e atração de investimentos produtivos no estado, que
possam gerar novos empregos e renda;
Desburocratizar, simplificar e facilitar todos os processos que envolvam
atividades que possam contribuir para geração de emprego e renda em Mato
Grosso;
Aumentar os investimentos em qualificação profissional, em parceria com
sistema S e prefeituras, para que as novas oportunidades sejam aproveitadas
pelos mato-grossenses;
Ampliar o programa de estágio em órgãos e secretarias do governo, priorizando
o primeiro emprego;
Criar ou melhorar o programa de incentivos fiscais, diferenciando e direcionando
para as regiões e cidades de economia estagnadas;
Fortalecer as cadeias da produção artística, como forma de ocupação de mão
de obra e geração de renda;
Promover condições de trabalho e renda, tendo como base as dimensões da
sustentabilidade econômica, social, ambiental e cultural;
Apoiar a promoção do trabalho decente em áreas como o combate ao trabalho
forçado, ao trabalho infantil e ao tráfico de pessoas para fins de exploração
sexual e comercial;
Integrar as políticas públicas de assistência social e de trabalho e emprego com
foco na intermediação de mão de obra das famílias beneficiadas pelos
programas sociais de transferência de renda, para que as mesmas possam
deixar a condição de dependência financeira destes programas;
Ampliação dos serviços de habilitação ao seguro desemprego, emissão de
carteira de trabalho e intermediação de mão de obra, para que os mesmos sejam
realizados em todos os municípios, sempre em parceria com os mesmos;
Outras ações viáveis sugeridas durante a campanha.

2.8 CULTURA- NOSSOS VALORES E RAÍZES!!
•
•
•
•

•
•

•

•

Reestruturar a Secretaria Estadual de Cultura, com o objetivo de melhorar o
acesso, desburocratizar o andamento de processos e fornecendo mecanismo
que estimulem o investimento privado para geração de emprego e renda;
Consolidar e fortalecer o Conselho Estadual de Cultura;
Consolidar a implantação efetiva do Plano e do Sistema Estadual de Cultura;
Implantar um programa de apoio a construção e implantação de Planos e
Sistemas Municipais de Cultura, objetivando o planejamento estratégico e
orgânico, que facilitará a gestão municipal e incentivará o trabalho consorciado
em rede, fortalecendo a Cultura em todas as regiões de Mato Grosso;
Fomentar o Setor Produtivo da Cultura, incentivando e criando programas de
capacitação, produção, distribuição, difusão e intercambio das culturas matogrossenses, dentro do estado e nas diversas regiões do Brasil;
Promover políticas públicas que incentivem todas as manifestações Culturais
Populares e de Identidades que representam a formação do povo que compõe
o Estado de Mato Grosso, em parceria com as prefeituras;
Assegurar o direito à livre expressão artística e a diversidade cultural,
preservando o patrimônio cultural como a maior riqueza do povo matogrossense.
Outras ações viáveis sugeridas durante a campanha.

3.0 MATO GROSSO: DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE

3.1 INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO- PREPARAR PARA O FUTURO!!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concluir as obras remanescentes da Copa de 2014 na região metropolitana;
Concluir as obras rodoviárias, paralisadas ou em andamento em MT;
Encontrar uma solução definitiva para a obra remanescente do VLT – Veículo
Leve sobre Trilhos;
Em parceria com os municípios, desenvolver um grande Programa de
Pavimentação Urbana e Sinalização;
Investir na pavimentação, recuperação e manutenção, de rodovias estaduais,
utilizando recursos do FETHAB, bem como priorizar um programa de PPP, para
implantação e manutenção de rodovias;
Criar um programa, em parceria com os municípios, para substituição de pontes
de madeiras por estruturas de concreto armado, mistas ou bueiros;
Reestruturar e estimular os consórcios rodoviários intermunicipais;
Concluir as obras do Rodoanel em Cuiabá;
Promover parcerias com os municípios, visando elaboração de Plano Diretor de
Mobilidade;
Fortalecer a captação de recursos privados e federais para desenvolvimento de
projetos de infraestrutura, bem como estruturar equipes e método eficaz de
execução de projetos estratégicos prioritários para o Governo;
Viabilizar junto ao Governo federal a construção da Ferrovia de Integração do
Centro-Oeste (Fico), entre Água Boa e o Município de Campinorte (GO) que
ligará Mato Grosso à Ferrovia Norte-Sul, bem como implementar ações que
viabilizem todas iniciativas para melhorias dos modais logísticos;

•

•
•
•
•

Realizar um grande programa de Regularização Fundiária, urbana e rural;
Criar um programa, em parceria com as prefeituras, iniciativa privada e governo
federal, para a construção de habitações populares;
Criar um programa, em parceria com os municípios, iniciativa privada e governo
federal, para ampliara a cobertura dos serviços de infraestrutura e saneamento
básico;
Associar programas de urbanização de assentamentos aos programas de
regularização fundiária e de educação ambiental e aos projetos sociais e de
desenvolvimento econômico das famílias;
Outras ações viáveis sugeridas durante a campanha.

3.2 CIÊNCIA E TECNOLOGIA- BUSCA DA INOVAÇÃO!!
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Estimular ao desenvolvimento do setor científico-tecnológico por meio do apoio
à inovação, ao incentivo de pesquisas, atraindo o setor produtivo para parcerias;
Ampliar a Educação Profissional e Tecnológica com foco nas demandas dos
setores produtivos, sempre em parceria com iniciativa privada e sistema S;
Concluir o Projeto de Implantação do Polo Tecnológico e de Educação em
Várzea Grande;
Estimular e incrementar através da FAPEMAT a pesquisa e a difusão de
tecnologias para diversos setores da economia;
Qualificar os profissionais da educação em nível de pós-graduação e oferecer
bolsas de estudos, por intermédio de ações conjuntas SEDUC /FAPEMAT;
Garantir formação continuada com especialidade na articulação das Politicas de
Educação Superior, Ciência e Tecnologia do Estado;
Desenvolver estratégias conjuntas entre governo, instituições de ciência,
tecnologia (icts) e empresas para ampliar ambientes de inovação e
empreendedorismo, no setor público e privado;
Investir na modernização planejada da infraestrutura do MTI e centralizar o
armazenamento de dados e a gestão da TI dos órgãos do governo;
Reformular e fortalecer os programas de incentivos e de fomento à pesquisa,
desenvolvimento e inovação nos setores público e privado;
Outras ações viáveis sugeridas durante a campanha.

3.3 TURISMO-EMPREGOS E RENDA!!
•
•
•
•
•
•
•

Estruturar e implantar um programa de parceiras com a iniciativa privada e os
Municípios para melhorar a infraestrutura nos locais turísticos;
Fortalecer a captação de Recursos privados e públicos para desenvolvimento de
projetos de infraestrutura, bem como estruturar equipes para estas captações;
Promover diversificação das atividades e cadeias produtivas do turismo;
Atrair novos investimentos, em especial os geradores de empregos;
Promover a qualificação da mão de obra necessária para a garantia de
atratividade dos empreendimentos, em parceria com os municípios e entidades
de classe;
Apoio às micro e pequenas empresas que atuam na área do turismo;
Outras ações viáveis sugeridas durante a campanha.

3.4 FOMENTO- FAZER CRESCER A ECONOMIA!!
•

•
•
•
•
•
•
•

4.0

Fortalecer a captação de Recursos privados e públicos para
desenvolvimento de projetos de infraestrutura, bem como estruturar
equipes e método eficaz de execução de projetos estratégicos e
prioritários para o governo;
Promover diversificação das atividades e cadeias produtivas;
Promover o adensamento das cadeias produtivas existentes;
Atrair novos investimentos, em especial os geradores de empregos;
Ampliar as exportações em quantidade, diversificação e valor agregado
dos produtos;
Promover a qualificação da mão de obra necessária para a garantia de
atratividade dos empreendimentos, em parceria com os municípios e
sistema S;
Apoiar e apresentar políticas de incentivo aos micro e pequenos
empresários, urbanos e rurais
Outras ações viáveis sugeridas durante a campanha.

MATO GROSSO EFICIÊNTE- MELHORAR PRA CRESCER!!!
•
•
•
•
•
•
•

4.1

Promover uma Gestão Pública desburocratizada e comprometida com a
eficiência;
Promover ações que garantam o acesso e a transparência dos atos públicos;
Impulsionar o aprimoramento profissional de gestores de todos os setores da
administração pública;
Incentivar a meritocracia nos órgãos públicos e estabelecer metas claras de
atendimento ao cidadão;
Implantar mecanismo para a tolerância zero com a corrupção pública;
Promover a Reforma da Estrutura Organizacional do Estado objetivando ganhos
de produtividade e melhoria da entrega dos serviços públicos;
Outras ações viáveis sugeridas durante a campanha.

POLÍTICA FISCAL
•
•
•

Criar um programa de desburocratização, simplificação da legislação tributária e
ambiental, facilitar e abreviar o tramite de processos, visando o atendimento dos
empreendedores e cidadãos;
Implantar programa para melhorar a eficiência do gasto e da receita pública,
buscando equilíbrio e o saneamento do deficit exixtente. Pagar servidores,
fornecedores, poderes e repasses obrigatórios em dia será a grande meta;
Respeitar direitos dos servidores, criando as condições financeiras para que os
mesmos sejam efetivamente pagos;

•
•
•
•

•

Implantar Previdência Complementar para os novos servidores e opcional para
os servidores nomeados após a EC n. 41/2003;
Instituir nova legislação de incentivos fiscais para atração de investimentos
focada no reforço das atuais cadeias produtivas e estímulo de novas, buscando
o aumento da produtividade, competitividade e desenvolvimento regional;
Elevar a eficácia tributária, mediante reestruturação e fortalecimento do sistema
de fiscalização fazendária;
Modernizar a atual legislação tributária estadual de modo a buscar a
simplificação, justiça (equidade social) e facilidade no recolhimento dos tributos
estaduais por meio de investimentos em tecnologia e ferramentas digitais,
inteligência fiscal e capacitação dos servidores públicos, de forma a incrementar
a arrecadação;
Criar um programa estadual de investimentos por meio de Parcerias PúblicoPrivadas nas áreas de prestação de alguns serviços essenciais;

4.2 Combate à Corrupção
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Combater intransigentemente a possíveis casos de corrupção na gestão pública;
Fortalecer os Órgãos Internos de Controle;
Fortalecer a Ouvidoria;
Intensificar as parcerias com Ministério Público e Tribunal de Contas, objetivando
prevenir desvios e má gestão dos recursos públicos;
Aprimorar a estrutura da DEFAZ - Delegacia Especializada de Crimes
Fazendários e Contra a Administração Pública;
Promover a cooperação com as organizações nacionais e regionais pertinentes
na promoção e formulação das medidas de prevenção à corrupção;
Fortalecer os conselhos sociais como instrumentos de atuação do controle
social, fortalecendo sua atuação na gestão e fiscalização das políticas públicas;
Vedar o nepotismo na ocupação de cargos públicos, com a definição clara do
nível de parentesco permitido e proibido, estimulando a impessoalidade na
contratação dos quadros do serviço público;
Reduzir o número de cargos comissionados de livre provimento;
Outras ações viáveis sugeridas durante a campanha.

5.0 MATO GROSSO MAIS PRODUTIVO- CAMINHO PARA O FUTURO
5.1 AGRONEGÓCIO
•
•
•
•
•

Desenvolver ações para simplificar, desburocratizar, apoiar e estimular a
expansão do agronegócio. Parar de atrapalhar;
Apoiar o aumento da produtividade da pecuária com ações voltadas à reforma
de pastagens, integração agricultura/pecuária, integração pecuária/silvicultura;
Estimular iniciativas que promovam o avanço da tecnologia no agronegócio;
Priorizar ações de Regularização Fundiária;
Estimular a pesquisa e a difusão de tecnologias por intermédio de dias de campo
e jornadas técnicas, para o setor da pecuária de corte, do leite, do mel, da
ovinocultura e outras cadeias, sempre em parceria com os municípios e as
entidades ou órgãos do setor;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investir na qualificação dos servidores públicos para a gestão do sistema
agroindustrial do Estado;
Apoiar e atuar de forma incisiva para que todas as alternativas de logísticas
possam evoluir;
Reativar o programa de Parcerias Público-Privadas com produtores rurais e
municípios visando a manutenção e construção de rodovias;
Apoiar e incentivar a expansão da produção do agronegócio – potencializar as
regiões mais subdesenvolvidas do Estado;
Desburocratizar e simplificar o sistema tributário e licenciamento ambiental;
Fomentar e apoiar a atração de eventos temáticos para o agronegócio;
Apoiar e reestruturar as atividades dos Consórcios Intermunicipais de
Desenvolvimento Econômico e Ambientais no Estado, como instrumento de
redução das desigualdades regionais;
Viabilizar Programa de Incentivo à Produção Irrigada em todo Estado;
Garantir e ampliar investimentos nos programas de controle efetivo do rebanho,
sanidade animal e fiscalização do sistema pecuário estadual;

5.2 INDÚSTRIA E COMERCIO- GERARAÇÃO DE EMPREGOS!!

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Estimular industrialização objetivando a agregação de valor aos produto
primários;
Descentralizar efetivamente as atividades de licença ambientais, realizando em
parceria com os municípios;
Diversificar os Programas de Financiamento à Produção Industrial;
Desenvolver mecanismos legais que garantam a estabilidade, eliminem a
burocracia e a insegurança jurídica no ambiente de negócios;
Propor ações que priorizem o caráter orientador da fiscalização;
Incentivar a verticalização da indústria, diversificando a cadeia produtiva,
gerando empregos e agregando valor aos produtos;
Estimular a Industrialização em setores com o fruticultura, suinocultura,
avicultura e piscicultura, como compromisso de incentivar a atividade comercial
e industrial de modo a aproveitar e transformar matéria prima regional,
agregando valor, fazendo-a circular, gerando impostos, divisas, empregos e
riquezas para Mato Grosso, como política de diversificação econômica;
Definir estratégias para a implantação dos eixos logísticos de competitividade
regional;
Aperfeiçoar e expandir programas de qualificação de pequenas e médias
empresas como fornecedoras da cadeia produtiva, sempre em parceria com os
municípios e o sistema S;
Fortalecer os APL-Arranjos Produtivos Locais e Empresas Pequenas,
contribuindo com o desenvolvimento da indústria local;
Inserir no orçamento do Estado recursos financeiros para consolidação da
Implantação da ZPE-Zona de Processamento de Exportação de Cáceres;
Inserir no programa de logística do Estado, medidas de estímulo à utilização da
hidrovia Paraguai-Paraná;
Outras ações viáveis sugeridas durante a campanha.

5.3 AGRICULTURA FAMILIAR- RENDA E SUSTENTABILIDADE!!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecer o apoio e as políticas voltadas a Agricultura Familiar;
Manter o investimentos do FETHAB – Fundo Estadual de Transporte e
Habitação no setor da Agricultura Familiar;
Melhorar a atuação da EMPAER no interior, prestando assessoria para os
pequenos produtores;
Realizar parceria com o SENAR para cursos aos pequenos produtores;
Intensificar e aprimorar Programa de Regularização Fundiária através do
INTERMAT;
Estimular e incentivar a implantação de projetos de cooperativas voltadas para
agricultura familiar;
Investir em pesquisas com a UNEMAT, EMPAER, EMBRAPA E FAMATO para
produção de mudas apropriadas ao clima e solo de Mato Grosso;
Intensificar parcerias com os municípios para abertura e manutenção de
estradas rurais/vicinais;
Apoiar a implementação de programas aos pequenos empreendedores da
economia solidaria;
Fomentar a atração de novas tecnologias produtivas com vistas ao
desenvolvimento produtivo de pequenos produtores;
Apoiar a aquisição de tanques resfriadores de leite, tratores, equipamentos para
apoio aos pequenos produtores;
Incentivar a restruturação das atividades e econômicas produtivas dos
assentamentos rurais visando melhoria da renda e da qualidade de vida;
Implantar pequenos centros de comercialização nas principais cidades polo, em
parceria com o município;
Outras ações viáveis sugeridas durante a campanha.

6.0 MATO GROSSO MAIS SUSTENTÁVEL
6.1 MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO- CUIDAR DA VIDA!!
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecer a Gestão Ambiental Integrada e Eficiente em Mato Grosso;
Implementar modelo de gestão por resultado, de modo a levar ao cidadão
prestação de serviço de qualidade e dentro do prazo previsto pela legislação;
Fomentar a gestão ambiental municipal com a descentralização do
licenciamento ambiental e fiscalização de atividades de impacto local e
delegação de atividades aos municípios já estruturados;
Concentrar esforços em políticas públicas para regularização das unidades de
conservação do Estado;
Estimular mecanismos de modernização dos sistemas que executam as políticas
públicas ambientais, com foco na redução de custos e de tempo de análise;
Otimizar a força de trabalho do órgão e acesso facilitado ao cidadão e aos órgãos
fiscalizadores, com transparência dos serviços prestados;
Apoiar iniciativas de uso sustentável da floresta, como mecanismo de redução
dos índices de desmatamento;
Estimular a regularização dos imóveis rurais pelo Sistema Mato-Grossense de
Cadastro Ambiental Rural-SIMCAR e a efetiva recuperação das áreas
degradadas pelo Programa de Regularização Ambiental;

•
•
•

•
•
•

Fortalecer a fiscalização das ações ilegais ambientais, otimizando os recursos
públicos e estabelecendo parcerias com os demais órgãos fiscalizadores
federais e municipais;
Implementar Sistema de Gestão Ambiental;
Aprimorar Políticas Públicas Integradas, que priorizem projetos eficientes de
gestão em suas variadas áreas, promovendo o uso racional dos recursos
naturais, a conservação da biodiversidade, gestão dos recursos hídricos e
resíduos sólidos;
Garantir que a SEMA atue com maior transparência, ética e eficiência nos
procedimentos da gestão ambiental estadual;
Firmar parcerias com os municípios e iniciativa privada, visando aumentar o
índice de abastecimento de água tratada nas diversas localidades;
Promover parcerias com os municípios e iniciativa privada, buscando elevar o
atendimento das redes de coleta e unidades de tratamento de esgoto nos
centros urbanos e demais regiões.

