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APRESENTAÇÃO 

Para formularmos os objetivos e as diretrizes que nortearão o novo ciclo de governo 

2023-2026, avaliamos de maneira perspectiva os resultados alcançados no decorrer do ciclo 

de governo 2019-2022. 

Sabidamente, o desafio inicial consistia em promover profundos ajustes estruturais 

na estrutura governamental, por meio de uma gestão focada na geração de resultados à 

sociedade mato-grossense, amparada na junção de esforços e no diálogo permanente para 

vencermos os desafios existentes e iniciarmos a construção de um estado eficiente e efetivo 

no cuidado de seus cidadãos. Com as contas públicas em colapso, o estado não cuidava de 

seus cidadãos. Assim era o Governo de Mato Grosso quando assumimos: incapaz de cuidar 

das pessoas e executar as políticas públicas. 

Após redirecionarmos exitosamente as ações do governo, as propostas que constam 

no nosso Plano de Governo orientam-se pelo objetivo principal de proporcionar melhor 

qualidade aos mato-grossenses, principalmente, aqueles mais vulneráveis e carentes.  

Para elaboração deste plano, analisamos os compromissos assumidos no nosso 

primeiro Plano de Governo, bem como os resultados oriundos das diversas ações e projetos 

da atual gestão. Na sequência, formulamos um conjunto de prioridades suficientes para 

acelerarmos o desenvolvimento socioeconômico do Estado, assegurando os compromissos 

sociais e a manutenção do equilíbrio fiscal alcançado. 

Estruturamos o Plano de Governo 2023-2026 em quatro eixos. Três eixos reúnem as 

proposições relativas às políticas públicas direcionadas a impactar de modo concreto a 

população mato-grossense. Essas atividades finalísticas são sustentadas por políticas 

instrumentais voltadas à gestão e à sustentabilidade fiscal, cujas prioridades serão 

agrupadas no quarto eixo. 

Os quatro eixos serão subdivididos por temáticas setoriais, que contemplam as 

propostas para as respectivas áreas de atuação. Além disso, todos eles contam com linhas 

centrais norteadoras da atuação governamental para o próximo período de gestão. 

Salientamos que as prioridades foram definidas por serem perfeitamente exequíveis e 

capazes de gerar impactos significativos sobre diversos setores da sociedade. 

Semelhante ao ano de 2018, salientamos que esta primeira versão do Plano de 

Governo aponta caminhos e define ações para as principais áreas de políticas públicas de 
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competência do Governo do Estado, contanto, propostas de ações viáveis poderão ser 

agregadas com objetivo de continuarmos a construção de um Mato Grosso melhor para 

viver e empreender. 
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MENSAGEM DOS CANDIDATOS 

 

JUNTOS PARA SEGUIR MUDANDO, MELHORANDO E CUIDANDO 

 

Passados quase quatro anos, se pudéssemos resumir em apenas uma frase o 

sentimento compartilhado por esta gestão à frente do Governo de Mato Grosso, sem 

sombra de dúvidas seria: Devolvemos ao Governo a capacidade de cuidar dos seus 

cidadãos! 

 Após sofrer por um longo período com a corrupção crônica, a incompetência e o 

absoluto desequilíbrio fiscal, Mato Grosso finalmente está no rumo certo. Esta afirmação 

não decorre exclusivamente dos números que acostumamos a ver associados ao nosso 

Estado, mas, sobretudo, é sentida no dia a dia por cada trabalhador e trabalhadora, por 

meio da ampla oferta de emprego e renda em todos os setores, bem como percebida pelos 

nossos jovens e crianças, que têm experimentado o início de uma revolução do ensino 

público. 

Não foi fácil chegar até aqui. Embora os resultados sejam extremamente 

recompensadores e gratificantes, exigiram coragem e a plena convicção de se estar fazendo 

o correto. Coragem para promover a racionalização da política tributária então vigente, com 

ampla revisão de incentivos fiscais injustificáveis e/ou obtidos por meios escusos. Coragem 

para adotar medidas capazes de restabelecer a confiança perante os fornecedores e o 

governo federal. Coragem para implementar ações capazes de estancar o crescimento 

desenfreado das despesas públicas, garantindo que os recursos públicos arrecadados 

chegassem efetivamente à população. 

 E os recursos chegaram. Jamais se investiu tanto em esporte e cultura. Nunca se 

empregou tanto em infraestrutura e logística. Em tempo algum foram entregues tantos 

títulos de regularização fundiária, além de máquinas, equipamentos e assistência à 

agricultura familiar. 
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 Enfrentamos a pior crise sanitária da história recente, que dilacerou ao meio 

milhares de famílias. Apesar de tudo, o Estado se manteve de pé. Com o apoio indispensável 

de um valoroso exército de servidores públicos, não faltaram recursos e estrutura para os 

cidadãos, tanto no âmbito da saúde quanto nas questões afetas à segurança e à assistência 

social. Foram entregues mais de um milhão de cestas básicas e também foi criado o 

Programa Ser Família Emergencial, repassando auxílio financeiro a mais de 100 mil famílias.  

Muito foi feito. Os números em todas as áreas indicam. Mas há ainda muito a fazer. 

É preciso, pois, manter a trajetória, garantindo sustentação duradoura às recentes 

conquistas. Muito a fazer para manter Mato Grosso no rumo certo. Concluir os seis novos 

hospitais atualmente em construção. Avançar para uma educação pública entre as dez 

melhores do país. Manter a trajetória de redução dos índices de criminalidade. Enfim, 

manter o nível de investimento que melhore as condições de vida de todos os mato-

grossenses e leve o nosso estado a se tornar um dos mais arrojados, pujantes e sustentáveis 

do Brasil e do mundo. 

Este plano de governo busca contemplar os anseios do povo mato-grossense, 

incentivando e fomentando a construção de um Estado mais leve e eficiente, capaz de 

promover o desenvolvimento de todos os seus cidadãos, fim último de toda a ação 

governamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauro Mendes  

Candidato a Governador do Mato 

Grosso 

Otaviano Pivetta 

Candidato a Vice-Governador do 

Mato Grosso 
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MUDANÇAS E AVANÇOS DO CICLO DE GESTÃO 2019-2022 

 

Os resultados alcançados neste ciclo de governo iniciaram com a mudança radical de 

rota da gestão estadual, que em 2019 estava com as finanças estaduais em colapso 

representado por atrasos de salários, de repasses aos municípios e com mais de 11.000 

fornecedores.  

O restabelecimento da normalidade financeira assegurou condições para que o 

governo lançasse o programa MAIS MT, maior programa de investimentos em obras e ações 

sociais do Estado de Mato Grosso. Além disso, permitiu que fossem adotadas estratégias 

emergenciais e estruturais para enfrentamento e mitigação dos efeitos da pandemia da 

COVID-19. 

Na área social, foram promovidas ações para garantir o financiamento da rede de 

proteção básica e especial, construir casas populares e enfrentar a insegurança alimentar, 

além de realizar iniciativas para mitigar os efeitos da COVID-19 na população mais carente 

do Estado.  

Nesse período, foram atendidas 142.050 famílias com o Programa Ser Família 

Emergencial e distribuídas mais de 1.038.033 cestas básicas para pessoas de baixa renda. 

Garantimos o financiamento das ações desenvolvidas pelo Sistema Único da Assistência 

Social, em parceria com os municípios.  

Destacamos ainda o subsídio à construção de 6.838 unidades habitacionais e a 

implementação do Programa Ser Família Habitação, destinado a fomentar a construção de 

unidades habitacionais de interesse social, de modo a promover a qualidade de vida da 

população urbana nos municípios, ampliando o acesso à moradia digna, e a qualificação de 

17.982 pessoas de baixa renda. 

Orientado a fazer funcionar a saúde pública estadual, adotamos uma série de 

medidas, iniciando pela priorização e regularização dos repasses aos municípios na área de 

saúde. Investimos na retomada das obras no Hospital Central de Cuiabá, que estava 

paralisado há 34 anos, e do Hospital Júlio Muller, além de iniciar a construção de 4 hospitais 

regionais. Reformamos e reabrimos a Santa Casa de Cuiabá, após o colapso da instituição 

que a gerenciava. 
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Adicionalmente, realizamos 41.466 cirurgias eletivas, reformamos 7 unidades 

especializadas e adquirimos 15.303 equipamentos hospitalares, além de realizar 84.687 

exames ambulatoriais e atender mais de 240 mil pessoas no Centro de Triagem da COVID-19 

na baixada cuiabana. 

Com objetivo de melhorar a educação estadual, implantamos um novo sistema 

estruturado de ensino, investimos na melhoria das áreas pedagógica e infraestrutura física 

das escolas. Além disso, adquirimos e entregamos 183.087 equipamentos de tecnologia de 

informação às escolas e aos professores do Estado. Distribuímos aproximadamente 808.738 

apostilas aos alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, iguais às das escolas 

particulares.  

Na infraestrutura e logística estadual, pavimentaremos cerca de 2.500 quilômetros 

de rodovias ao final dos quatro anos, bem como reconstruímos e restauraramos rodovias e 

construímos pontes de concreto em todas as regiões do Estado. Estabelecemos parcerias 

com os municípios para executar obras nas áreas urbanas e rural, além de termos 

disponibilizado equipamentos para manutenção de rodovias. Uma conquista marcante é a 

autorização para a  construção da primeira ferrovia estadual, totalizando 730 quilômetros e 

investimentos previstos de R$ 11,2 bilhões pela iniciativa privada. 

Merece ênfase ainda a modernização do setor da segurança pública, com a entrega 

de armamento mais eficiente para os policiais e também com a tecnologia digital para 

comunicação. Foi realizado ainda o maior investimento na agricultura familiar, com a 

entrega de centenas de equipamentos.  

Não podemos deixar de mencionar a redução de 140 impostos, taxas e multas, em 

especial favorecendo produtos essenciais em benefício direto do cidadão mato-grossense, 

como a energia elétrica e a internet. 

Poderíamos elencar uma série de mudanças e avanços em todas as áreas de atuação 

do governo e, em virtude disso, sentimo-nos gratos  pela confiança que nos foi depositada 

por conduzir uma gestão exitosa que reestabeleceu a confiança e a crença de que com 

honestidade, seriedade, determinação e apoio dos valorosos servidores públicos estaduais 

continuaremos a implantar políticas públicas que melhorem a vida das pessoas. 
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EIXOS E DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 

 

I. EIXO QUALIDADE DE VIDA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Diretriz 1 

Potencializar ações e projetos para melhorar a qualidade da educação mato-

grossense, colocando-a entre as dez melhores do país nos próximos cinco anos. 

 

Diretriz 2 

Elevar o nível de qualidade dos serviços de saúde. 

 

Diretriz 3 

Melhorar a qualidade de vida das pessoas em vulnerabilidade social. 

 

Diretriz 4 

Ampliar a construção de habitação popular. 

 

Diretriz 5 

Modernizar e melhorar a segurança pública e enfrentar o déficit do sistema prisional. 

 

Diretriz 6 

Incentivar e ampliar o acesso à cultura, esporte e lazer. 

 

II. EIXO INFRAESTRUTURA  

 

Diretriz 7 

Ampliar a qualidade dos sistemas logísticos do estado e fortalecer a parceria com os 

municípios para melhoria da infraestrutura urbana 

 

Diretriz 8 

Melhorar a infraestrutura necessária à prestação dos serviços públicos. 
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III. EIXO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E AMBIENTAL 

 

Diretriz 9 

Acelerar ações de fomento ao desenvolvimento, geração de emprego e renda. 

 

Diretriz 10 

Implementar estratégia de desenvolvimento sustentável (Produzir, Conservar e 

Incluir – PCI) 

 

Diretriz 11 

Estimular o desenvolvimento científico, tecnológico e dos ecossistemas de inovação. 

 

IV. EIXO GESTÃO RESPONSÁVEL, EFICIENTE E DIGITAL 

 

Diretriz 12 

Simplificar e modernizar a gestão pública estadual e manter as condições para 

continuidade da política de investimento público, melhorando o acesso e a qualidade dos 

serviços prestados ao cidadão 

 

VISÃO DE FUTURO 

 

Construir um Mato Grosso melhor para as pessoas viverem e empreenderem. 

 

MISSÃO GOVERNAMENTAL 

 

Promover políticas públicas que melhorem a vida do cidadão e fomentem o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental. 
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AÇÕES PROPOSTAS  

 

I. EIXO QUALIDADE DE VIDA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Proporcionar melhor qualidade de vida aos mato-grossenses por meio da melhoria 

contínua da oferta dos serviços públicos estaduais. 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO: EDUCAÇÃO 

 

● Aprimorar a capacidade administrativa da Secretaria de Estado de Educação, 

otimizando seus processos de gestão para resultados; 

● Fortalecer a política de formação continuada, de forma atrelada ao 

desenvolvimento profissional na carreira, bem como incrementar formações pedagógicas 

em habilidades digitais para o devido uso da tecnologia em sala de aula;  

● Oferecer valorização dos profissionais de educação por meio de projetos de 

capacitação e fortalecimento da carreira para o melhor desenvolvimento da aprendizagem; 

● Ofertar formações buscando o desenvolvimento profissional contínuo dos 

gestores escolares; 

● Exercer o papel de coordenação da política educacional no estado de Mato 

Grosso, fortalecendo o regime de colaboração com os municípios para melhorias da oferta 

da Educação; 

● Implementar programas de alfabetização em regime de colaboração com 

municípios, apoiando e induzindo melhorias em suas políticas; 

● Reformular a oferta do Ensino Médio, a partir da nova estrutura curricular, com 

maior integração com a Educação Profissional e Tecnológica e expansão das escolas de 

Ensino Médio integral; 

● Levar tecnologia para as escolas mediante disponibilização de notebooks, 

chromebooks, kits de robótica, metaverso e smart TVs para estudantes e professores; 

● Avançar na modernização da estrutura física e tecnológica dos espaços escolares 

de Mato Grosso, para que a comunidade escolar tenha as melhores condições de efetivar o 

aprendizado; 

● Ampliar o número de escolas que oferecem o ensino em Tempo Integral; 
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● Ampliar o número de estudantes que são atendidos pelo ensino técnico 

profissionalizante, que auxilia o jovem a encontrar melhores oportunidades de trabalho e 

apoia o desenvolvimento econômico do Estado; 

● Ampliar o atendimento aos estudantes da educação inclusiva; 

● Ampliar as oportunidades educacionais para alfabetização de jovens e adultos 

(EJA); 

● Fortalecer a educação das comunidades do campo, indígenas e quilombolas; 

● Implementar a Gestão Regional de Ensino, visando o monitoramento e a melhoria 

dos indicadores de aprendizagem de cada escola; 

● Prosseguir com as políticas de entrega dos uniformes escolares e kits de material 

escolar para todos os estudantes. 

 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO: SAÚDE  

 

 Manter em dia os repasses aos municípios na área de saúde; 

 Ampliar as ações, em parceria com os municípios,  voltadas ao fortalecimento, da 

atenção primária e construção das redes de atenção à saúde; 

 Reforçar as ações de educação permanente em Saúde; 

 Concluir as obras de reforma e construção das unidades descentralizadas: 

CERMAC, MT HEMOCENTRO, LACEN; 

 Reestruturar unidades do SAMU;   

 Reformar e ampliar a Escola de Saúde Pública; 

 Concluir as obras dos hospitais regionais: Juína, Alta Floresta, Confresa, Tangará 

da Serra; 

 Concluir as obras do Hospital Central e do novo Hospital Júlio Muller; 

 Concluir a modernização dos Hospitais Regionais de Rondonópolis, Sinop, 

Cáceres, Sorriso e Colíder;  

 Implantar e apoiar o Centro de Diagnóstico e Tratamento de Câncer em Sinop e 

Rondonópolis, em parceria com o Hospital de Amor de Barretos-SP;   

 Ampliar o programa de cirurgias eletivas; 

 Entregar a sede do Centro Logístico de Abastecimento e Distribuição – CLAD/MT; 
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 Ampliar a oferta de leitos hospitalares públicos no estado;   

 Apoiar os municípios na melhoria das estruturas e serviços hospitalares; 

 Manter os programas de incentivo à cobertura vacinal; 

 Investir em tecnologia para melhorar a prestação dos serviços de saúde para a 

população. 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA, TRABALHO E HABITAÇÃO POPULAR  

 

 Viabilizar a construção de 40 mil casas populares; 

 Ofertar 80 mil vagas de qualificação profissional social; 

 Impulsionar as parcerias com os municípios para oferta dos serviços de proteção 

social; 

 Implantar 10 (seis) vilas do idoso em parceria com os municípios; 

 Implantar 10 unidades do Ser Criança em parceria com os municípios; 

 Apoiar e fortalecer instituições filantrópicas para execução de políticas de 

assistência social; 

 Transferir renda direta ao cidadão em situação de vulnerabilidade alimentar por 

intermédio do programa Ser Família; 

 Implantar unidades de Centro de Convivência do Idoso, em parceria com os 

municípios; 

 Manter o programa de segurança alimentar por meio da entrega de cestas básicas 

às pessoas em vulnerabilidade, em parcereia com os municípios;Realizar ações direcionadas 

à promoção da inclusão social e o respeito às diferenças. 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO: DIREITOS HUMANOS 

 

 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; 

 Garantir o financiamento aos programas de combate à violência contra mulheres, 

em parceria com os municípios; 

 Atuar em parceria com os municípios para reforçar as ações governamentais de 
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inclusão das pessoas com deficiência. 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO: SEGURANÇA 

 

 Fortalecer o programa Tolerância Zero; 

 Implementar o projeto Águia de vídeo-monitoramento, urbano e rural, nas 

cidades de Mato Grosso; 

 Equipar, capacitar e estimular as forças de segurança para o combate aos crimes e 

a violência, priorizando o uso de tecnologia;  

 Fortalecer o programa de Patrulhamento Rural; 

 Fortalecer e priorizar a política de policiamento ostensivo, com o aumento do 

efetivo das forças de segurança 

 Promover a aproximação e integração com todos os organismos e forças de 

segurança, sendo eles federais, estaduais e municipais; 

 Fortalecer o Sistema Estadual de Inteligência: promovendo a modernização 

tecnológica e a ação integrada dos órgãos de Inteligência estaduais e federais;  

 Fortalecer o Sistema de Gestão eficiente e transparente de Metas e Indicadores 

de controle de crimes e violência; 

 Reforçar o relacionamente entre as unidades da segurança pública estadual e os 

Conselhos Comunitários de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso; 

 Prover mais vagas no sistema prisional e socioeducativo no Estado de Mato 

Grosso; 

 Fortalecer o GEFRON para maior eficiência e eficácia no combate aos crimes 

fronteiriços, narconegócio e crimes contra o patrimônio;  

 Expandir o programa de proteção as mulheres vítimas de violência doméstica, 

através da interiorização do “Botão do Pânico” e medidas protetivas; 

 Modernizar a Politec, promovendo a descentralização e expansão dos serviços de 

medicina legal, perícia e identificação; 

 Fortalecer a regionalização de atendimento dos Bombeiros Militares nos polos do 

Estado de Mato Grosso, ampliando a rede de prevenção;  

 Fortalecer os Programas Sociais de Prevenção e Combate ao tráfico e uso de 
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drogas. 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO: ESPORTE E LAZER  

 

 Apoiar a implantação e/ou qualificação de equipamentos públicos para a prática 

de atividades físicas e de lazer, em parceria com os municípios;  

 Fomentar o esporte por meio de construção de quadras poliesportivas, em 

parceria com os municípios; 

 Manter e os projetos de apoio ao esporte de impacto social e da política de 

financiamento para a participação e desenvolvimento de equipes e atletas em eventos 

esportivos oficiais, nacionais e internacionais; 

 Implantar, fomentar e organizar, em parceria com os municípios, eventos 

esportivos adaptados a comunidades tradicionais, idosos, pessoas com deficiência, dentre 

outros; 

 Manter a realização dos Jogos Estudantis, em parceria com os municípios; 

 Manter o Bolsa Atleta. 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO: CULTURA  

 

 

 Manter o financiamento das políticas de fomento direto à cultura, por meio de 

editais e chamamentos públicos; 

 Criar o Observatório da Cultura de Mato Grosso para monitoramento, controle 

dos resultados e fortalecendo do Sistema Estadual de Cultura; 

 Realizar programas de capacitação e formação permanentes de Gestores 

Municipais de Cultura, nas áreas específicas da Gestão Cultural, Sistema Estadual de Cultura, 

Sistema Estadual de Museus e Sistema Estadual de Bibliotecas, bem como nas áreas 

temáticas do Patrimônio Cultural, Economia Criativa e Políticas de Incentivo à Cultura; 

 Ampliar a política de Gestão Compartilhada dos equipamentos culturais 

pertencentes ao Estado de Mato Grosso; 

 Criar o programa de Formação em Cultura de Mato Grosso, que levará cursos, 

apresentações culturais, laboratórios artísticos e de tecnologia para os municípios de Mato 

Grosso de maneira itinerante. 
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AÇÕES PROPOSTAS 

 

II. EIXO INFRAESTRUTURA 

 

Promover a conservação e a ampliação da infraestrutura e da logística do Estado. 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO: INFRAESTRUTURA, LOGÍSTICA MOBILIDADE URBANA E URBANISMO 

 

 Realizar melhorias na infraestrutura aeroportuária estadual, com execução de 

obras em 15 aeródromos públicos; 

 Implementar iniciativas para melhoria dos modais logísticos, incluindo ações junto 

ao Governo Federal visando à construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico), 

entre Água Boa e o Município de Campinorte (GO) para ligação do estado de Mato Grosso à 

Ferrovia Norte-Sul; 

 Entregar 2.600 Km de asfalto novo (pavimentação) em todas as regiões do Estado; 

 Entregar 1.500 Km de asfalto restaurado (restauração) em todas as regiões do 

Estado; 

 Entregar 120 unidades de pontes de concreto (acima de 50 mts) em todas as 

regiões do Estado; 

 Substituir 1.000 pontes de madeira por Bueiros Metálicos ou Aduelas de 

Concreto, nas rodovias estaduais e municipais; 

 Iniciar a pavimentação da rodovia Juína-Colniza (Rodovias MT-170/208/418 - 

antiga BR-174); 

 Iniciar a construção do Complexo do Rio Juruena (pavimentação de rodovia e 

construção de ponte de concreto); 

 Iniciar a construção do Rodoanel de Cuiabá-Várzea Grande (interligando BR-

163/BR-364); 

 Substituir todas as pontes de madeira da Transpantaneira (MT-060); 

 Iniciar a duplicação da MT-251/Cuiabá-Chapada dos Guimarães (fora do 

Perímetro do Parque Nacional); 

 Promover parcerias com os municípios para elaboração de: 

(1) Planos Diretores de Mobilidade;  

(2) Planos de Saneamento dos Municípios; 
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(3) Estudos e Modelagens de concessão da gestão de resíduos sólidos 

 Formalizar novas parcerias e convênios com Municípios, Consórcios e Associações 

para investimentos na infraestrutura dos municípios:  

(1) Pavimentação, Recuperação e Sinalização Urbana;  

(2) Construção de Passeios Públicos;  

(3) Água, Drenagem Pluvial, Resíduos Sólidos e Esgoto Sanitário;  

(4) Requalificação e construção de praças com equipamentos públicos que 

promovam a saúde e o lazer;  

(5) Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social; 

(6) Pavimentação e construção de pontes de concreto em rodovias municipais 

(Programa Agroestrada) 

 Melhorar a mobilidade urbana da região metropolitana com a implantação de 

novas intervenções viárias; 

 Implantar o BRT em Cuiabá/Várzea Grande 

 Implantar um Sistema Integrado de Gestão de Obras Públicas – SINFRALOG. 

 

 

 

 

AÇÕES PROPOSTAS 

 

 

III. EIXO ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E AMBIENTAL 

 

Estimular e incentivar o desenvolvimento econômico e tecnológico do Estado, a 

partir de um modelo sustentável. 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO: MEIO AMBIENTE 

 

 

• Fortalecer a Gestão Ambiental Integrada e Eficiente em Mato Grosso;  

• Continuar aprimorando o modelo de gestão por resultados da SEMA, com foco na 

prestação de serviços de qualidade aos cidadãos;  

• Dar continuidade ao processo de modernização dos sistemas que executam as 

políticas públicas ambientais, com foco na redução de custos e de tempo de análise;  
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• 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;  

• Fortalecer a política de regularização ambiental e fundiária das unidades de 

conservação do Estado;  

• Promover utilização sustentável das Unidades de conservação do Estado, através 

do incentivo ao ecoturismo;  

• Apoiar iniciativas de uso sustentável da floresta, como mecanismo de redução dos 

índices de desmatamento;   

• Fomentar um modelo de produção de baixas emissões de carbono, a fim de 

contribuir para que Mato Grosso se torne Carbono neutro até 2035. 

• Dar continuidade ao processo de melhorias da regularização ambiental dos 

imóveis rurais pelo Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural-SIMCAR e a 

recuperação das áreas degradadas pelo Programa de Regularização 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. 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

 Ampliar o acesso ao ensino técnico e profissionalizante, com o fortalecimento da 

cooperação entre todas as entidades públicas e do terceiro setor que tenham por objetivo a 

formação técnica; 

 Criar centro de capacitação profissional, visando atender demandas exclusivas de 

alta performance (ex: programação de computadores); 

 Reforçar o projeto carreta laboratório, que atenderá os cursos de técnico em 

enfermagem, possíveis de realização em todo território mato-grossense; 

 Implantar o ensino via Metaverso e outras inovações de Inteligência Artificial, 

complementares ao sistema pedagógico tradicional; 

 Implantar o quinto itinerário formativo nas escolas técnicas estaduais, com 

objetivo de atender o Novo Ensino Médio, da rede Seduc; 

 Concluir as obras do Parque Tecnológico em Várzea Grande;  
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 Apoiar startups; 

 Fortalecer o financiamento de pesquisa e desenvolvimento. 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO: AGRICULTURA FAMILIAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

 Ampliar os serviços de assistência técnica e extensão rural por meio de parcerias 

público e privadas com Instituições, cooperativas e prefeituras municipais e consórcios; 

  Estimular a melhoria da produção e ampliação da competitividade da 

agricultura familiar e dos Povos Indígenas e Povos e Comunidades Tradicionais (PIPCT); 

 Fortalecer os sistemas produtivos das cooperativas e associações de agricultores 

familiares para acesso a mercados; 

 Ampliar a cobertura do Cadastro Ambiental Rural em propriedades da 

agricultura familiar; 

 Implementar o Sistema Estadual Integrado da Agricultura Familiar – SEIAF; 

 Continuar as ações de fortalecimento das cadeias produtivas da agricultura 

familiar; 

 Dar continuidade aos programas de fomento: mecanização agrícola (distribuição 

de tratores, implementos), resfriadores de leite, distribuição de calcário e mudas; 

 Apoiar a implementação de sistemas agroflorestais e de projetos de integração 

lavoura pecuária floresta – ILPF na agricultura familiar; 

 Apoiar programas e ações voltadas para o acesso a água para consumo humano 

e produção de alimentos na Agricultura Familiar (poços artesianos); 

 Apoiar os municípios na criação e estruturação dos Serviços de Inspeção 

Municipal (SIM) e o registro e legalização dos produtos agroindustrializados da agricultura 

familiar junto ao SUSAF-MT para garantir o acesso ao mercado; 

 Intensificar e aprimorar Programa de Regularização Fundiária através do 

INTERMAT;  

 Fomentar a atração de novas tecnologias produtivas com vistas ao 

desenvolvimento produtivo nas atividades da agricultura familiar; 

 Ampliar as pesquisas voltadas para as cadeias produtivas da agricultura familiar 

por meio de parcerias do estado com universidades públicas e privadas; 
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 Fortelecer o acesso dos agricultores familiares ao Fundo de Aval – MT Garante; 

 Dar continuidade à regularização fundiária nas áreas do estado; 

 Continuar a modernização do sistema de gestão fundiária do INTERMAT. 

 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA 

 

 Formular o Plano de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (Mais MT 30 anos); 

 Apoiar o uso de fontes alternativas e sustentáveis de geração de energia, em 

parceria com os municípios; 

 Ampliar e promover adequações estruturais nos Distritos Industriais; 

 Manter a política de incentivos voltados à atração de investimentos e à 

manutenção da competitividade dos setores econômicos do Estado; 

 Concluir a Zona de Processamento das Exportações – ZPE de Cáceres e incentivar 

a implantação de indústrias; 

 Manter a política de crédito para micro e pequenos empreendedores; 

 Manter a politica de fomento para empreendedores sociais, mulheres e jovens; 

 Realizar, em parceria com os municípios , cursos de capacitação de pequenos 

empreendedores; 

 Fomentar a industrialização das matérias primas produzidas no estado; 

 Fomentar o aumento da área de florestas plantadas; 

 Apoiar o desenvolvimento de bioinsumos. 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO: TURISMO 

 

 Promover estudos relativos a caracterização e quantificação da demanda 

turística; 

 Concluir as obras de infraestrutura turística nas orlas de Santo Antonio do 

Leverger, Barão de Melgaço, Cáceres, São Félix do Araguaia e Luciara;  

 Realizar melhorias na infraestrutura turística do estado; 

 Realizar investimentos na melhoria do complexo turístico de Nobres/Bom 
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Jardim; 

 Divulgar os destinos turísticos mato-grossenses; 

 Apoiar investimentos privados para o setor do turismo, contribuindo para a 

facilitação do ambiente de negócios, através de linhas de crédito, incentivos fiscais e 

parcerias público-privadas. 

 

 

AÇÕES PROPOSTAS 

 

IV. EIXO GESTÃO RESPONSÁVEL, EFICIENTE E DIGITAL 

 

Modernizar a gestão pública com a ampliação do acesso da população aos serviços 

públicos digitais, bem como melhorar, qualificar e valorizar o serviço público.  

 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO: GESTÃO PÚBLICA  

 

 Promover a transformação digital dos serviços públicos do Governo de MT, 

entregando um governo mais ágil e eficiente, facilitando o acesso do cidadão aos serviços 

públicos por meio de plataformas digitais unificadas dos poderes e esferas do estado de MT; 

 Valorizar e qualificar os servidores públicos com programas voltados à eficiência 

e modernização no setor público; 

 Modernizar o mobiliário e equipamentos disponibilizados aos órgãos públicos; 

 Modernizar os produtos e sistemas de gestão de pessoas, desburocratizando os 

processos de trabalho e monitorando o desempenho dos serviços prestados; 

 Manter a pontualidade dos pagamentos a servidores e fornecedores do Estado; 

 Criar política de gratificação por desempenho baseada em indicadores de 

eficiência e resultado; 

 Assegurar o respeito à lei que prevê a concessão de revisão geral anual aos 

servidores públicos; 

 Manter a sustentação financeira de longo prazo que permita executar a política 

de investimento público. 

 


