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PRIMEIRAS PALAVRAS 

Apresentaremos neste Plano de Governo as principais 
diretrizes que nortearão a gestão MATO GROSSO PARA TODOS, 
quadriênio 2023-2026, do Governo do Estado de Mato Grosso.  

O conteúdo foi desenvolvido a partir da experiência que 
tivemos na vida pública associada as dificuldades enfrentadas na 
vida privada, acompanhamento e coleta de informações com a 
nossa população, onde tivemos a oportunidade de vivenciar e 
acompanhar toda a trajetória de um Estado promissor que durante 
a nossa gestão terá um crescimento inimaginável associado a uma 
política social mais justa, inclusiva e igualitária. 

Para tanto, Mato Grosso, necessita de pessoas com visão 
de futuro, ousadia, sensibilidade social e compromisso com a 
sociedade, e é por esse motivo, que nos colocamos à disposição da 
população mato-grossense para concorrer neste pleito. 

Vamos fazer muito por Mato Grosso, e muito mais por 
você cidadão e cidadã que acredita, que tem esperança de um 
futuro melhor, pois é aqui que queremos continuar vivendo, criando 
nossos filhos, netos e bisnetos com a certeza de um futuro melhor e 
construção de uma Estado com oportunidades para todos. 

E o futuro só será melhor se tivermos a frente do Governo 
do Estado de Mato Grosso uma mulher com capacidade, 
sensibilidade e que prioriza as pessoas. Que tenha a percepção 
para perceber que não basta ter bilhões em caixa se esse recurso 
não chega lá na ponta promovendo o justo e equilibrado 
desenvolvimento regional e melhorando a vida das pessoas. Não 
adianta um Estado rico e um povo pobre. 

 É necessário que esses vultuosos recursos sejam 
aplicados em políticas públicas voltadas aos mais carentes, aos 
menos favorecidos, combatendo a fome, a miséria, o desemprego e 
toda e qualquer exclusão social. 

É necessário resgatar o Estado de amor, respeito, 
humildade e compreensão onde o diálogo seja a “arma” do líder. 
Onde os servidores públicos sejam respeitados, valorizados e seus 



direitos e conquistas assegurados. Onde aposentados e 
pensionistas não se humilhem para ter um envelhecimento digno. 
Um Estado que seja parceiro do setor produtivo e fomentador do 
desenvolvimento e crescimento econômico e social. 

É necessário urgente uma líder que saiba liderar e queira 
liderar. Que promova a paz, o diálogo e a parceria com todos os 
segmentos organizados da sociedade. 

Enfim, um ESTADO PARA TODOS. Associando todo esse 
potencial a uma política social voltada para os nossos irmãos mato-
grossenses aqui nascidos e aos mato-grossenses de coração que 
para cá vieram e vivem hoje sonhando na esperança de uma vida 
melhor. 

E a esperança chegou, pois a nossa “GRANDE OBRA É 
CUIDAR DAS PESSOAS.” 

Márcia Pinheiro 

NOSSAS DIRETRIZES 



Este Plano de Governo é uma declaração de transparência 
que eu Marcia Pinheiro entrego a cada cidadão e cidadã do 
Estado de Mato Grosso para o mandato de 2023 – 2026 com a 
certeza que  a nossa GRANDE OBRA É CUIDAR DAS PESSOAS. 

Não é um plano fechado e acabado que não pode sofrer 
alterações, pois um governo democrático trabalha em prol de seu 
povo e com o seu povo, logo sempre que houver necessidade 
ouviremos nossa população e faremos as correções dos rumos da 
nossa gestão que será democrática e participativa. 

A árdua tarefa de buscar soluções para os problemas do 
nosso Estado se impõe e encontrar alternativas que nos levem a 
tornar Mato Grosso um estado mais seguro, mais desenvolvido, de 
fácil acesso e com melhor qualidade de vida para a nossa 
população, é que nos motivou a aceitar o desafio de ser 
Governadora e assumir os compromissos firmados neste Plano de 
Governo. 

Neste contexto, nós nos comprometemos a buscar 
recursos junto ao governo federal, financiamentos, parcerias, bem 
como dar uma melhor destinação aos recursos públicos 
arrecadados da nossa população com a participação de todos 
vocês, visando sempre assegurar a melhor aplicação.  

O controle da sociedade sobre estas propostas é um 
mecanismo de suma importância, pois, através dele, é possível aos 
cidadãos e cidadãs do nosso estado cobrar os compromissos aqui 
assumidos, principalmente quanto a melhoria dos serviços públicos 
prestados a nossa população. 

Vamos colocar a administração estadual como instrumento 
do nosso povo, de modo democrático, contando sempre com a 
efetiva participação de todos, fazendo propostas factíveis de serem 
executadas, focado no planejamento, na inovação e criatividade, 
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 nosso estado associado a melhoria contínua da 
qualidade de vida, acessibilidade, mobilidade, fortalecimento da 



agricultura, pecuária, indústria, comércio  e consequente geração 
de emprego e renda.  

São tarefas que não descansaremos até ver todas 
cumpridas. 

Este Plano de Governo mostra que a mudança que vamos 
fazer na forma de administrar trará de fato a transparência para a 
prestação de serviço à sociedade, sendo a participação um 
instrumento de controle da sociedade sobre estas propostas.  

Experiência e capacidade não nos falta e é com muito 
orgulho que entregamos para a população mato-grossense as 
diretrizes e compromissos para os próximos 04 (quatro) anos, 
reforçando sempre que: 

A nossa “GRANDE OBRA É CUIDAR DAS PESSOAS.” 



NOSSOS COMPROMISSOS SOCIAIS COM 
TODAS AS PESSOAS DOS 141 MUNICÍPIOS DE 

MATO GROSSO 

1. EDUCAÇÃO INCLUSIVA E PARTICIPATIVA 

• Valorizar os profissionais da Educação garantindo seus Direitos; 

• Promover a Educação Inclusiva e de qualidade para todos; 

• Fortalecer o Ensino Médio para a vida e para o mundo do trabalho; 

• Tornar a Gestão Educacional participativa articulada com os municípios; 

• Valorizar os Profissionais da Educação, desenvolvendo e fortalecendo 
programas permanentes de formação continuada; 

• Promover a melhoria contínua da infraestrutura física da Rede Estadual; 

• Implantar novos mecanismos de avaliação dos alunos e professores, 
objetivando a melhoria dos indicadores educacionais;  

• Criar projetos que incentivem a melhoria da gestão educacional 
estimulando a inovação; 

• Trabalhar sempre em parceria com os municípios, entidades públicas e 
privadas, articulando com os diversos sistemas de ensino;  

• Realizar concurso público; 

• Assegurar o cumprimento disposto na Lei Orgânica dos Profissionais da  

• Educação, garantindo o RGA integral anualmente; 

• Garantir a autonomia dos Conselhos de Educação; 

• Fortalecer o ensino médio e educação de jovens e adultos;  

• Garantir os direitos do estudante da educação especial e a formação 
continuada para todos os profissionais; 

• Entre outras ações sugeridas pela população durante a campanha. 

2.ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVA 

•  Fortalecer o Conselho Estadual de Assistência Social; 



•  Elaborar e promover ampla divulgação do Mapa da Exclusão de Mato 
Grosso; 

•  Consolidar e fortalecer a gestão plena do Sistema Único de Assistência  
Social; 

•  Desenvolver e implementar programas para prevenir e superar a 
condição de pobreza;  

•  Promover ações integradas na área da Assistência Social com as áreas 
de Cultura, de Educação, de Esporte, de Lazer e de Saúde, enfocando 
prioritariamente a prevenção e a atenção à família; 

•  Articular as organizações não governamentais, as entidades 
filantrópicas, as obras sociais, as igrejas e os demais segmentos 
interessados para um trabalho de promoção social em rede; 

• Criar programas de inserção de pessoas beneficiadas pelo Programa 
Auxílio Brasil para o mundo do trabalho e para o empreendedorismo, 
articulado com programas de qualificação, com a criação do “Programa 
Qualifica Mato Grosso”; 

• Criar Programa de transferência de renda “Cuidar da Gente”. 

• Entre outras ações sugeridas pela população durante a campanha. 

3.PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

• Fomentar e apoiar a formulação e a implementação de projetos, 
programas e políticas públicas, visando a promoção da cidadania, o 
respeito aos direitos humanos, a valorização da diversidade e o combate 
a todas as formas de discriminação e preconceito; 

• Promover e implementar projetos, programas e políticas transversais em 
conjunto com as coordenações temáticas da Secretaria responsável; 

• Cuidar:  

➢ das Mulheres;  

➢ da Promoção da Igualdade;  

➢ das Crianças e Adolescentes; 

➢ da Diversidade; 

➢ da Pessoa Idosa; 

➢ dos Imigrantes; 

➢ da Juventude; 



➢ da Pessoa com Deficiência; 

➢ da População em Situação de Rua; 

➢ de você. 

• Entre outras ações sugeridas pela população durante a campanha. 

NOSSOS COMPROMISSOS COM OS 
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS 

1. PROTAGONISMO DO SERVIDOR PÚBLICO NO GERENCIAMENTO 
DO ESTADO 

• Promover reformas estruturantes nas áreas administrativa; 

• Reestruturar a visão institucional e o modelo de governança (melhorar o 
portal da transparência, adoção de sistema de gestão centralizado e 
aberto à população, implementação de compliance, medidas de 
simplificação e desburocratização, etc); 

• Investir em tecnologia integrando os diversos sistemas e processos do 
Estado, otimizando o uso dos insumos e modernizando os serviços 
prestados (patrimônio, almoxarifado, arrecadação, atendimento ao 
cidadão, atendimento ao servidor); 

• Instituir política de capacitação permanente do servidor com foco na 
inovação, alinhada com as diretrizes estratégicas da gestão; 

• Fortalecer a Escola de Governo para cuidar do servidor, garantindo 
constante aprimoramento do conhecimento e desenvolvimento de 
competências indispensáveis à prestação do serviço público de 
qualidade, que assegure satisfação ao usuário; 

• Reestruturar o quadro de servidores nas diversas áreas, a partir do 
redimensionamento das necessidades, com prioridade para realização 
de CONCURSOS; 

• Criar central de atendimento ao servidor com redesenho de processos 
para cuidar e resolver as demandas funcionais com maior agilidade; 

• Ampliar a participação dos servidores na gestão nas diversas áreas do 
estado; 

• Aprimorar o relacionamento com os sindicatos e entidades de 
representação de classe; 



• Conceder o índice de Reajuste Geral Anual (RGA) integral anualmente; 

• Entre outras ações sugeridas pela população durante a campanha. 

2. Reconhecimento pelos serviços prestados pelos servidores 
públicos 

• Promover reformas estruturantes na área previdenciária; 

• Rever a forma de taxação dos aposentados e pensionistas, visando a 
valorização daqueles que deram seu sangue pelo Estado; 

• Promover encontros e atividades com os servidores aposentados; 

• Entre outras ações sugeridas pela população durante a campanha. 

NOSSOS COMPROMISSOS COM A SAÚDE 

• Concluir todas as obras da saúde em andamento ou planejadas;  

• Construir e equipar um novo pronto socorro para Cuiabá, em parceria 
com o município;  

• Fortalecer, em parceria com os municípios, a atenção primária, 
secundária e terciária, visando a construção sólida das redes de atenção 
à saúde;  

• Dar protagonismo às ações dos hospitais regionais;  

• Dar suporte técnico e financeiro aos municípios que possuam hospitais 
municipais;  

• Reestruturar as Políticas Estaduais de educação permanente em saúde. 

• Promover Educação permanente em Saúde para os servidores do 
Estado e dos Municípios  

• Criar um novo modelo de gestão para as unidades descentralizadas; 

• Rever o atual modelo de gestão dos hospitais regionais e dos 
contratados (filantrópicos e particulares); 

• Entre outras ações sugeridas pela população durante a campanha. 



NOSSOS COMPROMISSOS COM O ESPORTE E 
LAZER 

• 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;   

• 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;  

• Entre outras ações sugeridas pela população durante a campanha. 

NOSSOS COMPROMISSOS COM A CULTURA 

• Fortalecer a Cultura no Estado objetivando a melhoraria dos 
mecanismos de acesso, desburocratizando e fornecendo mecanismo 
que estimulem o investimento público e privado para geração de 
emprego e renda;  

• Fortalecer o Conselho Estadual de Cultura;  

• Consolidar a implantação efetiva do Plano e do Sistema Estadual de 
Cultura;  

• Apoias os municípios na construção de Planos e Projetos de 
fortalecimento dos Sistemas Municipais de Cultura, visando o 
fortalecendo da Cultura em todas as regiões de Mato Grosso;  

• Incentivar e criar programas de capacitação, produção, distribuição, 
difusão e intercambio das culturas mato-grossenses no estado, no Brasil 
e no mundo;  



• Incentivem todas as manifestações Culturais Populares e de Identidades 
que representam a formação do povo que compõe o Estado de Mato 
Grosso;  

• Fortalecer a livre expressão artística e a diversidade cultural de modo a 
preservar o patrimônio cultural do nosso povo que aqui nasceram e dos 
que escolheram Mato Grosso com seu lar. 

• Entre outras ações sugeridas pela população durante a campanha. 

NOSSO COMPROMISSOS COM A 
INFRAESTRUTURA 

• Criar rotas alternativas estaduais para solucionar a BR 163;  

• Terminar as obras do VLT – Veículo Leve sobre Trilhos em Cuiabá e 
Várzea Grande;  

• Desenvolver Programas de Pavimentação Urbana e Sinalização em 
parceria com os municípios;  

• Investir na pavimentação, recuperação e manutenção, de rodovias 
estaduais utilizando recursos próprios;  

• Substituir em parceria com os municípios todas as pontes de madeiras 
por concreto armado, mistas ou bueiros;  

• Apoiar os consórcios rodoviários intermunicipais;   

• Fortalecer a captação de recursos externos, privados e federais para 
desenvolvimento de projetos de infraestrutura;  

• Promover a Regularização Fundiária, urbana e rural;  

• Investir em construção de habitações populares;  

• Entre outras ações sugeridas pela população durante a campanha. 

NOSSOS COMPROMISSOS COM A SEGURANÇA 
PÚBLICA 

• Fortalecer e apoiar os servidores que atuam em toda a segurança 
pública do Estado; 



• Capacitar, apoiar e estimular as forças de segurança no combate a 
criminalidade e apoio as vítimas 

• Fortalecer e priorizar a política de policiamento solidário;  

• Fortalecer o Sistema Estadual de Inteligência; 

• Equipar o Instituto Médico Legal; 

• Fortalecer a regionalização e ampliar a rede de prevenção;  

• Entre outras ações sugeridas pela população durante a campanha. 

NOSSOS COMPROMISSOS COM INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO 

• 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;  

• Entre outras ações sugeridas pela população durante a campanha. 

NOSSOS COMPROMISSOS COM O 
AGRONEGÓCIO 

• Desenvolver modelos menos burocráticos com maior segurança jurídica 
no ambiente de negócios;  

• Capacitar e criar mecanismos que desenvolvam o papel orientador da 

fiscalização;  

• Simplificar, desburocratizar, apoiar e estimular a expansão do 
agronegócio;  

•  Estimular iniciativas que promovam o avanço da tecnologia no 
agronegócio;  

• Promover a pesquisa e a difusão de tecnologia para as o setor da 
pecuária, sempre em parceria com os municípios e as entidade do setor;  

• Investir na qualificação dos servidores públicos do Estado que atuam no 
setor;  

• Atuar para melhoraria e evolução de todas as alternativas de logísticas 
possam influenciar na melhoria do escoamento;  

• Fortalecer e ampliar o programa de Parcerias Público-Privadas com 
produtores rurais visando a manutenção e construção de rodovias;  

• Apoiar e incentivar a expansão da produção do agronegócio no Estado;  

• Desburocratizar o sistema tributário, de licenciamento ambiental entre 
outros;  

• Apoiar e participar das atividades dos Consórcios Intermunicipais de 
Desenvolvimento Econômico e Ambientais no Estado; 



• Entre outras ações sugeridas pela população durante a campanha. 

NOSSOS COMPROMISSOS COM A 
AGRICULTURA FAMILIAR 

  

• Fortalecer e desenvolver novas políticas voltadas a Agricultura Familiar;  

• Ampliar os investimentos do FETHAB para setor da Agricultura Familiar; 

• Ampliar a atuação da EMPAER na  prestação de assessoria para os 
pequenos produtores;  

• Realizar parceria para ampliação de  cursos aos pequenos produtores; 

• Ampliar e modernizar o Programa de Regularização Fundiária;  

• Incentivar a implantação de projetos de cooperativas voltadas para 
agricultura familiar;  

• Investir em pesquisas; 

• Ampliar parcerias com os municípios para abertura e manutenção de 
estradas rurais/vicinais;  

• Apoiar a implementação de programas aos pequenos empreendedores;  

• Promover a atração de novas tecnologias produtivas com vistas ao 
desenvolvimento produtivo;  

• Apoiar a aquisição de 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;  

• Entre outras ações sugeridas pela população durante a campanha. 



“ESTAS SÃO PROPOSTAS INICIAIS PARA A TRANSFORMAÇÃO DO 
ESTADO DE MATO GROSSO EM UM ESTADO MAIS MODERNO, 

COMPETITIVO E SOLIDÁRIO.” 

Márcia Pinheiro


