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MENSAGEM À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos Senhores(as) Deputados(as),

É com grande satisfação que cumprimento a todos mato-grossen-
ses e dirijo-me a esta Casa Cidadã, na abertura dos trabalhos legislativos de 
2013, para apresentar a Mensagem do Poder Executivo.

Antes, desejo agradecer aos ilustres parlamentares com assento na As-
sembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, pela extraordinária colaboração 
nas discussões, aprimoramentos e aprovações das medidas necessárias para 
que, no decorrer do ano passado, pudéssemos realizar ações em benefício 
dos cidadãos mato-grossenses.

Cumprimento também, neste momento, os eméritos membros do Poder 
Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas 
do Estado, pela profícua convivência e relações institucionais positivas mantidas 
com o Poder Executivo.

Quero lhes asseverar a cada um dos senhores que todas as ações, todos 
os esforços, todas as proposições, todos os projetos e todos os resultados nas 
diferentes áreas da ação governamental, tiveram um único fim: promover a me-
lhoria das condições de vida dos cidadãos mato-grossenses.

Mato Grosso continuou a crescer economicamente e isto está demons-
trado pelas melhorias nas condições de vida dos mato-grossenses. Indicadores 
socioeconômicos mostram os avanços alcançados pelo Estado. A taxa de cres-
cimento real do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado mostrou que as atividades 
produtivas cresceram em relação ao ano anterior, mesmo diante de um cenário 
de desaquecimento das economias da Europa e dos Estados Unidos, decorren-
tes de crises cambiais e financeiras vivenciadas naqueles países.

Cabe destacar que, em 2012, a economia estadual não sentiu com muita 
intensidade os efeitos dessas instabilidades, porque teve a Ásia, particularmente 
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a China, como o principal destino das commodities produzidas no nosso Estado. 
Como afirmou o relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI), apesar da 
desaceleração do ritmo de crescimento em 2012, a economia chinesa registrou 
taxa de crescimento acima da média das economias avançadas. Isto atenuou os 
impactos negativos sobre a balança comercial de Mato Grosso.

A economia mato-grossense, portanto, mostrou-se capaz de reagir frente 
aos efeitos da crise porque o mercado de trabalho respondeu positivamente aos 
estímulos econômicos internos. No ano passado foram criados 36.517 postos de 
empregos formais.

Vale destacar, também, que registramos declínios significativos nas taxas 
de pobreza e de desigualdade de renda no Estado. A população pobre diminuiu, 
acentuadamente, na última década. Com base nos dados do Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (IPEA), o total de pessoas que vivia abaixo da linha de 
pobreza em Mato Grosso, era de 639,8 mil em 2001, e caiu para 270,8 mil em 
2011. No período de 2001 a 2011 houve uma queda de 57,7% do total de pes-
soas que estavam naquelas condições de pobreza no Estado. Isto significa que 
em Mato Grosso 369 mil pessoas saíram desta situação.

Intensificamos esforços, no decorrer de todo o ano que passou, na er-
radicação da extrema pobreza no Estado. Segundo o Censo Demográfico do 
IBGE de 2010, a parcela da população mato-grossense que encontrava nesta 
condição era de 174 mil pessoas. Neste sentido, destinamos recursos no valor 
de R$100 milhões para o Fundo Estadual de Combate a Pobreza.

Outro fator que contribui para avaliar a diminuição da pobreza é a renda 
domiciliar per capita. É um importante indicador para medir melhorias no nível 
de bem-estar da população, uma vez que a insuficiência de renda é usada para 
delimitar as condições de pobreza da população. O rendimento domiciliar per 
capita do mato-grossense apresentou aumento de 30%, na ultima década. É 
importante ressaltar que este aumento ocorreu entre os mais pobres, isto mostra 
que houve aumento do poder de consumo destas famílias mato-grossenses.

A redução da pobreza em Mato Grosso refletiu melhorias na distribuição 
de renda no Estado. 
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Esta concentração de renda, medida pelo Índice de Desigualdade de Gini, 
registrou significativo declínio no período já mencionado. Passou de 0,571 para 
0,447.

Assim, apesar do panorama externo adverso, a visão de futuro de Mato 
Grosso é a de que o nosso Estado venha a ser o melhor lugar para se viver. O 
Governo, em busca deste objetivo, em 2012, começou a ampliar os esforços 
para elevar a qualidade de vida dos cidadãos mato-grossenses, proporcionando 
espaços mais agradáveis para convivências sociais, com melhores opções de 
trabalho, cultura e lazer.

O conjunto de ações executadas pelo Governo contribuiu diretamente 
para alcançar as metas vinculadas aos objetivos estratégicos, sobretudo, redu-
ção da pobreza e dos riscos sociais da violência, melhorar a conservação am-
biental dos biomas mato-grossenses, melhorar a infraestrutura econômica e lo-
gística de transportes no Estado, melhorar a qualidade dos ensinos fundamental 
e médio, universalizar o atendimento na educação básica e expandir a atividade 
econômica com agregação de valor à produção de bens e serviços.

Nosso desejo, neste momento, é o de pontuar as transformações medi-
das setorialmente. Foram executadas inúmeras ações com o intuito de estimular 
o desenvolvimento do Estado e proporcionar melhorias na qualidade de vida dos 
cidadãos, dentre as quais, destacamos as de maior relevância para compor esta 
mensagem.

No plano social, vários órgãos, em conjunto, atuaram com o objetivo de 
reduzir a pobreza e os riscos sociais no Estado, em 2012, porém, nesta mensa-
gem queremos enfatizar que todos os órgãos estaduais contribuíram, com seus 
esforços, para que atingíssemos o objetivo almejado.

Tivemos como foco, em 2012, a articulação das principais ações em torno 
do plano Mato Grosso Sem Miséria, em seus eixos de atuação: garantia de ren-
da, acesso a serviços públicos e inclusão produtiva.

No eixo garantia de renda, implantamos o programa de transferência de 
renda: Panela Cheia que tem por objetivo ampliar a renda das famílias em si-
tuação de extrema pobreza. Essas famílias já recebiam benefícios do programa 
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Bolsa Família, mas que ainda permaneciam com renda per capita inferior a R$ 
70,00. Assim, com a complementação da renda concedida pelo Panela Cheia, 
essas famílias puderam sair da linha da miséria. Foram investidos em torno de 
R$ 4,5 milhões nessa parceria realizada ente os Governos Federal e Estadual. 
Beneficiamos mais de 38 mil famílias.

O Programa, abrange 18 (dezoito) municípios do nosso Estado, sendo 
que a maioria encontra-se no Vale do Rio Cuiabá onde concentra o maior nú-
mero de famílias em situação de extrema pobreza. Para 2013, está previsto 
um investimento estadual em torno de R$ 12,2 milhões que deverá expandir o 
programa Panela Cheia para incorporar os outros municípios mato-grossenses.

O projeto Mutirão Rural da Cidadania, no eixo acesso a serviços públi-
cos, nos permitiu levar serviços públicos, essenciais ao exercício da cidadania 
da população e de superação da extrema pobreza, às regiões mais distantes 
e isoladas do Estado. O mutirão esteve presente em 96 municípios e realizou 
508.038 atendimentos. Executamos serviços de: emissões de documentos de 
identificação, cartões SUS, carteiras de pescador, serviços de saúde, atividades 
educativas e de acesso ao mundo digital.

Em relação à acessibilidade ao mundo virtual,l o projeto MT Ação Digital 
também contribuiu para pudéssemos realizar a inclusão digital da população 
mais vulnerável. Foram atendidos 580 mil usuários, nas unidades instaladas nos 
141 municípios do Estado e em atividades itinerantes realizadas no Mutirão da 
Cidadania.

Realizamos ainda emissões de 5.380 registros civis na forma de 2ª via 
e 313 registros de nascimento pelo Sistema Estadual de Nascimento (SERC). 
Essas ações contribuíram, de forma inovadora, para dar condições de cidadania 
a muitos mato-grossenses. 

Permitiu a cada um deles acessos aos serviços públicos e aos programas 
sociais. Somos, neste setor, referência aos outros estados por interligar materni-
dades e cartórios de registros.
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No setor de habitação conseguimos melhorar a qualidade de vida das 
pessoas, em situação de extrema pobreza, por adotarmos critérios diferencia-
dos de seleção. Estas passaram a ser selecionada não mais por sorteio, como 
inicialmente acontecia, mas por análises de suas condições tão desfavoráveis. 
Com isto beneficiamos, com moradias gratuitas no ano de 2012, 352 famílias.

Para aprimorar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) executa-
mos adequações e/ou construções de Centros de Referência de Assistência So-
cial (CRAS) e de Centros de Referência Especializados de Assistência Social 
(CREAS). Estes centros são importantes instrumentos para viabilizar a inclusão 
social, por contribuírem na promoção de acessos a direitos individuais e sociais.

Geramos, no eixo inclusão produtiva urbana, oportunidades de trabalho, 
emprego e renda para uma representativa parcela da população mato-grossen-
se que se encontrava desempregada e vulnerável socioeconomicamente. Inves-
timos em torno de R$ 12,8 milhões na qualificação profissional de 4.347 pessoas 
em diversas áreas.

Ampliamos, por meio do projeto Microcrédito, linhas de financiamentos 
aos microempreendedores que não tinham acessos a linhas convencionais de 
crédito. Foram concedidos R$ 307,6 mil que beneficiaram 219 atividades produ-
tivas em 13 municípios do Estado.

Oportunizamos a geração de trabalho e renda pela inserção no mercado 
de trabalho, por meio do SINE-MT, de 15,9 mil pessoas e, com o projeto Vale Luz, 
contribuímos com o aumento do poder aquisitivo devido a descontos, na conta 
de energia elétrica, das pessoas que executam a coleta de materiais recicláveis.

Estabelecemos, também, parcerias com o terceiro setor para que pudés-
semos dar continuidade às ações que buscam melhorias na qualidade de vida 
das pessoas em situação vulnerável. Foram destinados, através do Fundo Par-
tilhado de Investimentos Sociais (FUPIS), mais de R$ 1,2 milhão para entidades 
sem fins lucrativos que atuam em áreas de interesses sociais relevantes.

Na área de justiça e direitos humanos, concentramos esforços, no 
ano que passou, no cumprimento das metas estabelecidas pelo programa 
de modernização do sistema penitenciário e reinserção social, cujo objetivo 
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é reinserir a pessoa privada de liberdade à sociedade por meio da custódia 
humanizada e da ressocialização.

A humanização das instituições prisionais e a estruturação do sistema 
socioeducativo no Estado são as condições básicas para a efetiva reinserção 
social dos cidadãos apenados. Dessa maneira, no ano passado, ao buscar a 
modernização do sistema, intensificamos esforços para melhorar a infraestrutura 
das unidades prisionais por meio de reformas, ampliações dos estabelecimentos 
penais existentes e construção de novas unidades.

Entregamos, em 2012, duas novas unidades prisionais: um centro de 
detenção provisória em Pontes e Lacerda e uma cadeia pública em parceria com 
a prefeitura de Lucas do Rio Verde. A construção destas unidades possibilitou 
disponibilizar 300 vagas para o sistema prisional de Mato Grosso. A cadeia 
pública de São José de Quatro Marcos foi ampliada e passou a dispor de mais 
quarenta e seis (46) vagas. Estas ações representam o cumprimento de 50% da 
meta de construir novas unidades prisionais, já estabelecidas no plano plurianual 
do nosso Governo.

Destacamos ainda que as obras do Centro de Detenção Provisória de 
Juína estão em fase de conclusão e, também, que foram iniciadas as obras 
para construção da unidade penal de Peixoto de Azevedo. Estas construções 
acrescentarão, a partir de 2013, mais 402 (quatrocentos e duas) vagas ao sistema 
prisional. Vale ressaltar que foi homologado em 2012, o processo licitatório para 
construção de estabelecimentos penais para jovens e adultos em Várzea Grande 
e obtivemos aprovação do projeto para construir unidades prisionais femininas 
em Sapezal e Porto Alegre do Norte. O déficit do sistema prisional no estado de 
Mato Grosso, a partir da entrega destes estabelecimentos, será reduzido em 
1.720 vagas.

Além disso, melhoramos, por meio de reformas, as instalações das:

•	 penitenciaria Central;

•	 penitenciaria feminina Ana Maria do Couto May;

•	 penitenciaria Major PM Zuzi Alves da Silva em Água Boa;

•	 penitenciaria Major Eldo de Sá Correa em Rondonópolis;



Governo de

Mato Grosso
Mais por você

Secretaria de Estado de 
Planejamento e Coordenação Geral

8

•	 Centro de Ressocialização de Cuiabá;

•	 cadeias públicas dos municípios de Juara, Peixoto de Azevedo e 
Primavera do Leste.

Por outro lado, atuamos também no sentido de promover a reinserção 
social dos apenados, ao incentivar a participação dos reeducandos no Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM), na modalidade destinada às pessoas 
privadas de liberdade. Em 2012, 293 reeducandos em 12 estabelecimentos 
penais realizaram as mencionadas provas.

No sistema socioeducativo as ações foram direcionadas para preparar os 
adolescentes para o mercado de trabalho por meio de cursos profissionalizantes 
e prosseguiram seus estudos, com aulas regulares, segundo o grau de 
escolaridade dos adolescentes em conflito com a lei.

Realizamos outras ações relevantes, por exemplo, a adesão de Mato 
Grosso ao “Pacto Nacional de Enfrentamento às Drogas” e a assinatura do Ter-
mo de Cooperação entre a SEJUDH, Secretaria de Segurança Pública (SESP), 
Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o Governado 
Federal para agilizar leilões de veículos apreendido no tráfico de drogas. Estas 
parcerias foram fundamentais para o estabelecimento de ações conjuntas, entre 
as três esferas de poder e a sociedade, no combate e no enfrentamento dos 
graves problemas sociais ocasionados pelo uso de drogas.

Firmamos quatorze (14) convênios entre o Governo Estadual e entidades 
terapêuticas localizadas nos municípios de Rondonópolis, Cuiabá, Lucas do Rio 
Verde, Poxoréu, Sinop, Tangará da Serra e Várzea Grande. Com estas parcerias 
ampliamos a oferta de serviços de saúde aos dependentes químicos, em várias 
regiões do Estado. São ações do Programa Estadual de Combate e Enfrenta-
mento às Drogas que executamos com o objetivo de reduzir os sofrimentos fa-
miliares e os danos sociais, ocasionados pelo consumo de drogas.

Destacamos relevantes ações do PROCON, órgão de defesa dos direitos 
do consumidor, em 2012. Foram mediados e solucionados 80% dos conflitos de-
correntes das relações de consumo. Este alto índice de resolução entre os con-
tenciosos, em conjunto com ações de inovação como a campanha de combate 
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ao superendividamento e as parcerias estabelecidas com a Defensoria Pública, 
o Poder Judiciário e o Ministério Público fizeram com que o PROCON de Mato 
Grosso se tornasse referência nacional. Devido a esse destaque qualificativo, o 
PROCON-MT foi convidado pelo Governo Federal para apresentar a experiência 
exitosa do nosso Estado.

No setor de segurança pública, em 2012, buscamos reduzir a criminalida-
de por meio da atuação conjunta dos órgãos de segurança. O Centro Integrado 
de Operações Aéreas (CIOPAER), por exemplo, realizou operações sistemáti-
cas para combater roubos a estabelecimentos bancários, além de operações de 
salvamentos. Essas atuações reduziram a incidência de roubos a bancos, prati-
cados por quadrilhas denominadas “novo cangaço”, porque permitiu enfrentar e 
neutralizar as ações dessas quadrilhas no Estado

Ampliamos as ações na região da faixa de fronteira, conjuntas com a Po-
lícia Federal (PF) e DRE/PJC, que resultaram em apreensões de drogas e ae-
ronaves.

Em 2012, também buscamos elevar a qualidade dos serviços prestados 
pelas instituições estaduais de segurança pública. Desta forma, concluímos 
obras de construção das unidades da POLITEC no município de Sorriso e da 
unidade de medicina legal de Juína. 

Equipamos com móveis e viaturas os IML’s e modernizamos a estrutura 
de tecnologia da informação da unidade de Cuiabá. Aparelhamos, também, uni-
dades da POLITEC no interior do Estado contemplando os municípios de: Água 
Boa, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Diamantino, Primavera do Leste, 
Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.

Equipamos, com a instalação de câmaras frias, as coordenadorias re-
gionais de Barra do Garças, Cáceres, Sinop e Tangará da Serra, e também, as 
gerências regionais de Alta Floresta e Juína.

Constatamos, como resultado dos investimentos na POLITEC, no decor-
rer do ano que passou, aumento significativo na capacidade de elaboração dos 
documentos técnicos (laudos periciais e documentos de identidade) em relação 
ao ano de 2011. 
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Também verificamos maior agilidade e economia com a implantação do 
Sistema Politec on-line na Diretoria Metropolitana de Medicina Legal, onde os 
laudos, antes impressos em papel, agora são disponibilizados via internet às 
autoridades requisitantes.

Melhoramos o apoio logístico na Delegacia Especializada de Repressão 
a Entorpecentes com a aquisição de veículos e equipamentos específicos para 
combater o narcotráfico. Reaparelhamos as unidades da Policia Militar através 
da distribuição de microcomputadores em todas as bases policiais. Adquirimos 
para a Polícia Montada 30 cavalos e 30 micro-ônibus para apoiar as atividades 
operacionais da corporação.

Ainda foi possível melhorarmos a prestação de outros serviços, por exem-
plo, a resolução de 97,5% dos inquéritos policiais instaurados da Polícia Ju-
diciária Civil. Houve uma maior participação do cidadão ao registrar os fatos 
delituosos nas delegacias. Foram 261 mil boletins de ocorrências registrados, re-
forçando a credibilidade da Policia Civil no trabalho de investigação e repressão 
a criminalidade.

Destacamos, na área de prevenção a criminalidade, o Programa Educa-
cional de Resistência as Drogas (PROERD) da Polícia Militar que capacitou 64 
policiais para que atuassem como educadores sociais. Essa iniciativa ainda pos-
sibilitou atendimentos, em 401 escolas de 58 municípios, a 34.696 mil pessoas 
(pais e alunos do ensino fundamental).

O projeto “De Cara Limpa Contra as Drogas”, da Polícia Judiciária Civil 
obteve avanços. Ampliou o atendimento para 9.077 pessoas entre crianças, ado-
lescentes e adultos, por meio de palestras, oficinas entre outros eventos.

Implantamos o programa Escola Segura com o objetivo de desenvolver 
ações integradas, entre Governo e sociedade, para prevenir, coibir e reprimir 
manifestações de violência dentro das escolas e nos seus entornos. Dentre 
as atividades desenvolvidas pelo programa podemos destacar a estratégia de 
aproximação da polícia com a comunidade escolar.

Realizaremos, em 2013, importantes investimentos na ordem de R$61,0 
milhões para instalar 03 (três) centros de controle. 
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Serão 02 (dois) centros móveis para atender a região metropolitana e 01 
(um) centro de comando e controle fixo na Capital. Teremos também 01 (uma) 
delegacia móvel. Estas unidades estarão equipadas com armamentos, kit an-
ti-bombas, kit com equipamentos de proteção individual, conjuntos de desen-
carceradores; capacitações de policiais e equipamentos de comunicação. Estes 
investimentos visam atender os projetos definidos no plano de trabalho anual, 
em concordância com as ações da matriz de responsabilidade técnica da FIFA, 
para área de segurança pública.

Serão realizados, ainda, investimentos em torno de R$12,0 milhões. para 
implantar o 1º Esquadrão de Combate a Incêndios do Grupo de Aviação de Bom-
beiros e a 1ª Companhia de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais em 
SINOP; aquisição de equipamentos de informática; aquisição de equipamentos 
de alta tecnologia para montagem de laboratórios, para modernizar e fortalecer 
as instituições de segurança pública.

No que se refere ao setor educacional, nos empenhamos em ações para 
melhorar a qualidade da educação, universalizar o atendimento da educação 
básica e elevar a escolarização da população mato-grossense. Entregamos sete 
novas unidades escolares e iniciamos projetos para construir mais 30 escolas 
em 2013.

Executamos reformas e/ou ampliação de 56 (cinquenta e seis) escolas 
e encaminhados para processo licitatório 72 (setenta e dois) projetos de 
ampliação, reforma ou construção de quadras cobertas. O Estado entregou 24 
(vinte e quatro) quadras poliesportivas cobertas. Com as obras realizadas em 
2012, concluímos reformas, ampliações de 90% das 737 unidades escolares 
existentes na rede estadual de ensino.

Os investimentos no ambiente escolar garantiram a climatização de 
300 escolas, que somadas as já climatizadas representavam 60% da rede de 
ensino. Empossamos 8,7 mil novos servidores e prosseguimos com a política de 
valorização dos profissionais da educação ao garantirmos o pagamento do piso 
nacional do magistério a todos os profissionais do setor.

Com essas ações avançamos na melhoria dos indicadores oficiais de 
aprendizagem. Os índices obtidos pelos alunos mato-grossenses nas avaliações 
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do IDEB colocaram Mato Grosso entre os oito estados da Federação com 
os melhores índices nos anos iniciais, 4º e 5º anos, do ensino fundamental. 
Apresentamos nos anos finais, 8º e 9º anos, do ensino fundamental resultados 
ainda mais significativos e ficamos entre os quatro melhores do País. Estamos, 
no ensino médio, pouco abaixo da média nacional, porém crescemos em relação 
ao ano anterior.

Com o objetivo de enfrentar as dificuldades do ensino médio apresentamos, 
em conjunto com os Secretários de Educação de todo o País, uma proposta 
emergencial para melhorar qualitativamente o ensino médio no Brasil. Esta 
proposta prevê medidas como: implantação de escolas de período integral, 
ampliação do ensino médio inovador e fortalecimento do ensino médio integrado 
a educação profissional.

Fortalecemos a capacidade científica e de inovação tecnológica do Es-
tado, nesta área, em 2012, atuamos no sentido de popularizar o conhecimen-
to cientifico em nosso Estado. Implantamos Centro de Acesso a Tecnologia e 
Inclusão Social (CATIS) na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), na 
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), na Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e na Secretaria de Estado de Administração. A meta para 
2013 é implantar, ao menos, um laboratório do programa CATIS em cada muni-
cípio do Estado.

Realizamos a VI Mostra Estadual de Ciência e Tecnologia e, em parceria 
com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a Semana Nacional 
de Ciências e Tecnologia. Estes eventos ampliaram a disseminação de conhe-
cimentos científicos, tecnológicos e apresentaram características inovadoras. 
Cada evento teve um público de aproximadamente 20 mil pessoas, constituído, 
principalmente, por estudantes de diversos municípios de Mato Grosso.

Intensificamos esforços na qualificação de mão de obra para atender de-
mandas do mercado de trabalho. Aderimos ao Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) e executamos ações na área de ensino 
profissional e tecnológico. Com esta adesão disponibilizamos 4.262 vagas distri-
buídas em 60 (sessenta) cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). Estes 
cursos são de formação rápida, tais como: operador de computador, manicure, 
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pedicure e preparador de pescados, por exemplo. Apenas 09 (nove) Estados da 
Federação conseguiram adesão ao programa. Vale destacar que Mato Grosso 
obteve êxito porque tínhamos infraestrutura básica adequada, particularmente, 
unidades escolares e técnicos qualificados.

O PRONATEC liberou recursos na ordem de R$9 milhões e as vagas 
foram disponibilizadas pelas Escolas Técnicas Estaduais localizadas nos mu-
nicípios de: Alta Floresta, Barra do Garças, Diamantino, Lucas do Rio Verde, 
Poxoréu, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra. Realizamos, também, esses 
cursos fora das sedes destas escolas nos municípios de: Alto Araguaia, Alto Pa-
raguai, Cáceres, Cuiabá, Itiquira, Juína, Marcelândia, Nossa Senhora do Livra-
mento, Nova Marilândia, Paranatinga e Primavera do Leste. Obtivemos aprova-
ção, ainda em 2012, para mais 22.854 vagas em cursos de Formação inicial e 
continuada e 1.040 vagas em cursos Técnicos que serão ofertadas no decorrer 
do ano de 2013, com recursos estimados no valor de R$50,0 milhões. Atendere-
mos com estas vagas a 77 municípios de Mato Grosso.

Conseguimos a aprovação do MEC para adequações dos projetos do 
Programa Brasil Profissionalizado para construirmos 08 (oito) escolas e os enca-
minhamos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para, 
em 2013, retomarmos suas execuções. Este é outro importante programa em 
execução no Estado que tem como objetivo a modernização e a expansão das 
redes estaduais de ensino médio, integradas à educação profissional e tecnoló-
gica.

No ano passado nos aproximamos, um pouco mais, do nosso objetivo em 
expandir a capacidade científica do Estado. Utilizamos os aparatos tecnológicos 
existentes, nos 141 municípios de Mato Grosso, para o programa MT Prepa-
ratório nas Escolas Estaduais, nas Escolas Técnicas Estaduais, no TCE e nos 
Comandos Regionais da Policia Militar. Proporcionamos oportunidades de estu-
do, por meio da modalidade de ensino à distância, a alunos com baixa renda e 
provenientes de escolas públicas. Eles tiveram acesso a aulas preparatórias que 
lhes possibilitaram condições para ingressar em Instituições de Ensino Superior. 
Investimos R$ 6,6 milhões em cursos preparatórios e beneficiamos 7.563 alunos 
em todo Estado.
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Além disso, as instalações do curso preparatório foram utilizadas pelo 
Tribunal de Contas do Estado (TCE), pela Secretaria de Estado de Educação 
(SEDUC), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) e pela Associação Mato-
grossense de Municípios (AMM) para realizações de cursos de qualificação e 
capacitação profissional, cuja cobertura permitiu atender todos os municípios do 
Estado. Podemos mencionar, como exemplo, a palestra sobre o Regime Diferen-
ciado de Contratação (RDC) realizada nas instalações do MT Preparatório minis-
trada pelo Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) que foi transmitida, 
simultaneamente, para todo estado de Mato Grosso e para todos os Tribunais 
de Contas do País.

As ações para promoção da ciência e tecnologia no Estado tiveram priori-
dade, também, na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso 
(FAPEMAT). Aprovamos 545 projetos ao longo de 2012, que representaram in-
vestimentos no valor de R$ 10,2 milhões destinados aos projetos de: populariza-
ção da ciência, de apoio a pesquisa científica, inovação tecnológica nas empre-
sas e a novas bolsas de estudo. Beneficiamos todas as áreas de conhecimento 
em mais de 20 (vinte) instituições de ensino e pesquisa em Mato Grosso.

Com a execução dos projetos aprovados em 2012, em parceria com insti-
tuições públicas e privadas de ensino superior e instituições de pesquisa, como 
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e a Empresa Ma-
to-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER), o nosso 
Governo, além proporcionar avanços no campo da ciência e tecnologia, contri-
buirá também para aumentar investimentos em ciência e tecnologia (C&T), meta 
estabelecidas nos nossos planos de Governo para acelerar o desenvolvimento 
do Estado.

Na área de esportes, realizamos as Olimpíadas Escolares para alunos en-
tre 15 e 17 anos, em parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o Ministé-
rio dos Esportes e a Prefeitura Municipal de Cuiabá. O evento foi realizado com 
a participação de 1.217 escolas do país, além da delegação da Grã Bretanha. A 
participação estimada de público foi em torno de 6,0 mil pessoas.
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As Olimpíadas Escolares contribuem para a descoberta de talentos no es-
porte. Em Cuiabá, por exemplo, o COB e as Confederações Brasileiras Olímpi-
cas convocaram atletas para participarem do 6º Festival Olímpico da Juventude 
da Austrália. Foram convocados 52 (cinquenta e dois) atletas que se destacaram 
no atletismo, no judô e na natação. Vale ressaltar que 04 (quatro) destes atletas 
são da delegação de Mato Grosso. Foram selecionados, ainda, esportistas para 
as seleções brasileiras escolares de vôlei, handebol, judô e natação.

Atendemos 156 atletas com recurso do Projeto Bolsa Atleta na ordem de 
R$1,4 milhão e incentivamos atividades desportivas em diversas áreas. Reali-
zamos investimentos em torno de R$ 2,5 milhões para propiciar intercâmbios 
socioculturais e desportivos através de jogos escolares. Nas etapas regional e 
estadual desses intercâmbios, foram beneficiados aproximadamente 180 mil es-
tudantes e desportistas.

Enfrentamos, em 2012, no setor da saúde inúmeros desafios diante de 
necessidades prementes, tais como: fortalecer a atenção básica, efetivar a polí-
tica de promoção e prevenção em saúde; descentralizar os serviços de média e 
alta complexidade, melhorar o acesso aos serviços de saúde, distribuir medica-
mentos, fixar profissionais de saúde no interior do Estado e diminuir o volume de 
processos judiciais contra o Estado.

Garantimos a aplicação de recursos no valor de R$44,1 milhões, em todo 
Estado, para manutenção e ampliação dos serviços de atenção primária à saú-
de, particularmente, para ampliar ou manter equipes de saúde da família e saúde 
bucal. Ampliamos estes serviços com o credenciamento de:

•	 03 (três) novas equipes de saúde da família nos municípios de Campo 
Verde, Lucas do Rio Verde e Matupá; 

•	 09 (nove) novas equipes de saúde bucal nos municípios de Campo Verde, 
Confresa, Guarantã do Norte, Lucas do Rio Verde, Paranaíta, Paranatinga, 
Porto Esperidião e Lambari d’Oeste que ficou com 02 (duas) equipes;

•	 03 (três) novos núcleos de apoio à saúde da família em Campo Verde, 
Cláudia e Colíder.
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Incentivamos a participação dos municípios nos programas do Governo 
Federal para melhorar o acesso e a qualidade aos serviços de atenção básica, e 
também, estimulamos práticas saudáveis que contribuem para promover a saú-
de da população mato-grossense. Proporcionamos, com estas ações, a adesão 
de 86 (oitenta e seis) municípios do Estado ao programa de melhorias, tanto no 
acesso quanto na qualidade dos serviços primários. Conseguimos a aprovação 
de 59 projetos para implantar espaços públicos com infraestruturas adequadas 
para práticas de atividades físicas, denominados “polos de academia da saúde”.

Construímos a 1ª etapa do Centro de Diagnóstico de Cáceres e o PSF 
em Peixoto de Azevedo. Ampliamos o Centro de Reabilitação de Cáceres e re-
formamos o Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa e a Oficina Ortopédica 
em Cuiabá.

Para manter e ampliar os serviços de média e alta complexidades aplica-
mos R$83,1 milhões, no ano de 2012. Ampliamos a oferta destes serviços com 
credenciamentos de:

•	 unidade de terapia nutricional do hospital do Câncer de Mato Grosso; 

•	 unidades de terapia renal substitutiva nos municípios de Barra do Garças 
e Rondonópolis;

•	 unidade de cardiologia da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá

•	 10 (dez) leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para adultos no 
hospital Metropolitano de Várzea Grande;

•	 10 (dez) leitos Unidades de Terapia Intensiva (UTI) neonatal no hospital 
São Luiz, em Cáceres;

•	 08 (oito) leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica no 
hospital regional de Cáceres;

Existiam, em 2012, na rede hospitalar já instalada em Mato Grosso 7.567 
leitos e, deste total, 70% são disponibilizados para rede pública de saúde. Pos-
suímos 507 de leitos em UTI’s no Estado, vale ressaltar que 245 destes leitos 
são mantidos pelo Sistema Único de saúde (SUS).
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Proporcionamos, também, significativas mudanças no modelo de geren-
ciamento dos serviços públicos de saúde. Aplicamos R$143,0 milhões para man-
ter e ampliar os contratos de gestão com Organizações Sociais de Saúde (OSS). 
Firmamos novos contratos com OSS’s para gerenciar os hospitais regionais de 
Alta Floresta, Cáceres, Colíder e Sorriso. Com estes novos contratos, atingimos 
as metas estabelecidas para 2012, para as regiões Sudoeste, Centro e Norte 
do Estado. Nesta última região a meta foi superada porque a proposta inicial, 
para a região Norte, era estabelecer contrato para gerenciamento de apenas um 
hospital regional, mas superamos a meta, estabelecemos contratos para geren-
ciamento do Hospital de Colíder e o de Alta Floresta.

Os hospitais gerenciados pelas OSS, em 2012, atenderam milhares de 
pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) para procedimentos médico-hospi-
talares nas especialidades: clínica, cirúrgica, pediátrica e obstétrica. Vale desta-
car os atendimentos em oncologia, neurologia, ortopedia de alta complexidade 
e internações de 520 pacientes em UTI’s: pediátrica, neonatal e adultos. Com 
estes procedimentos começamos a obter êxito frente ao grande desafio ao pres-
tar, de maneira eficiente e resolutiva, assistência médico-hospitalar aos cidadãos 
à espera por tratamentos em diversas especialidades médicas, especialmente, 
minimização das filas de espera por cirurgias.

Propiciamos, com os serviços prestados pelas OSS’s, atendimentos in-
tegrais aos usuários do SUS nos municípios ou nas regiões onde os pacien-
tes residem. Isto reduziu desconfortos decorrentes dos deslocamentos longos e 
cansativos, vivenciados por pacientes e familiares, para que conseguissem aten-
dimentos nas redes hospitalares e ambulatoriais de média e alta complexidades.

Melhoramos, também, a prestação de serviços na área de assistência 
farmacêutica, pois implantamos um controle mais correto dos estoques e dimi-
nuímos desperdícios. Na Central de Abastecimento e Distribuição de Insumos 
de Saúde reduzimos, o tempo de espera na fila, de 74 dias, em média, para 
apenas 05 dias para que os pacientes, do interior do Estado, tivessem acesso a 
medicamentos.
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Possibilitamos, com a organização dos serviços, outros avanços para o 
setor da Saúde no Estado. Viabilizamos financiamentos, via Ministério da Saúde 
(MS), que há anos estavam interrompidos. Conseguimos que fossem liberados 
R$178,5 milhões junto ao MS e estas liberações beneficiaram programas e uni-
dades hospitalares no Estado. Foram beneficiados os prontos socorros munici-
pais de Cuiabá e Várzea Grande, Hospital Geral Universitário (HGU), Hospital 
Metropolitano, Hospital Santa Helena, Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, 
Hospital do Câncer (HC) de MT, Amecor e Hospital Militar (HM).

Pretendemos estimular a fixação de médicos especialistas no interior de 
Mato Grosso e, para isto, estabelecemos duas ações importantes. Implantamos, 
em parceria com o Ministério da Educação, o curso de medicina na UNEMAT, no 
campus de Cáceres e, concomitantemente, efetuamos mudanças nas adminis-
trações dos hospitais regionais. Foram criados, além disso, programas de resi-
dência médica nas especialidades: cirurgia geral, ortopedia, pediatria, ginecolo-
gia-obstetrícia, saúde da família e terapia intensiva no Hospital Metropolitano em 
Várzea Grande e no Hospital Regional de Cáceres.

Na esfera econômica o objetivo estratégico do Governo, em 2012, foi me-
lhorar a infraestrutura e a logística de transportes para aumentar a competitivi-
dade do Estado nos mercados interno e externo. A busca por este objetivo está 
diretamente relacionada à realização da Copa do Mundo em Cuiabá e a diversi-
ficações na base produtiva estadual.

Contribuímos de forma efetiva para a expansão e a diversificação das ati-
vidades econômicas no Estado com a aprovação de mais de R$2,0 bilhões em 
investimentos privados. 

Atraímos para o Estado, em 2012, por meio do Programa de Incentivo a 
Projetos Industriais e Comerciais (PRODEIC), investimentos na ordem de R$ 1,3 
bilhão. A aprovação destes investimentos possibilitará o funcionamento de 79 
(setenta e nove) empreendimentos industriais e/ou comerciais em Mato Grosso. 
As empresas instaladas criarão 15 mil empregos diretos no Estado.



Governo de

Mato Grosso
Mais por você

Secretaria de Estado de 
Planejamento e Coordenação Geral

19

As operações efetuadas no Porto Seco somaram R$ 393,7 milhões. Ele-
vamos de 104 em 2011 para 685 em 2012, as empresas que utilizaram o Por-
to Seco para importar, sobretudo, máquinas e equipamentos. Estas operações 
permitiram um crescimento de 658,6% no número de empresas que operaram 
no setor. Vale destacar que estas aquisições representarão novas instalações 
de plantas industriais e/ou renovação do parque industrial existente no Esta-
do. Proporcionamos instalações de novos empreendimentos industriais, com a 
aprovação de R$13,2 milhões em investimentos na construção de novas plantas 
industriais em áreas do Distrito Industrial de Cuiabá

Complementamos os investimentos privados no setor com projetos fi-
nanciados por recursos do Fundo de Desenvolvimento para o Centro-Oeste 
(FCO). Beneficiaremos 17.171 empresas, com recursos do FCO na ordem de 
R$1,8 bilhão.

Apoiamos, ainda, ações para desenvolver atividades da agricultura fami-
liar. Conseguimos que fossem distribuídos insumos básicos, tais como: mudas 
de plantas frutíferas, sementes de grãos e de hortaliças, adubo, calcário, doses 
de sêmen, alevinos, etc. A distribuição destes insumos alavancaram diversas 
cadeias produtivas no Estado. Vale destacar, que para atender as atividades de 
aquicultura foram abertos 570 (quinhentos e setenta) tanques e distribuídos 1,0 
milhão de alevinos em comunidades de Cuiabá, Nossa Senhora do Livramento, 
Poconé, Chapada dos Guimarães, Santo Antonio do Leverger, Jangada, Acori-
zal, Rosário Oeste, Denise, Alto Paraguai, Diamantino, Arenápolis e Nortelândia. 
Estimulamos também, o aprendizado de novas técnicas para manusear produ-
tos agrícolas com o objetivo de aumentar a produção e melhorar a qualidade dos 
produtos da agricultura familiar.

Celebramos convênios no valor de R$7,5 milhões com o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), para dar apoio a produções agrí-
colas e ao desenvolvimento rural nos municípios que compõem o Consórcio 
Intermunicipal do Complexo Nascentes do Pantanal e Vale do Guaporé.
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Conseguimos R$4,4 milhões com o Ministério da Integração Nacional (MI) 
para aquisição de resfriadores de leite que foram distribuídos em 16 (dezesseis) 
municípios, e também, R$1,9 milhão com o Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) para incentivar práticas da economia solidaria em Mato Grosso.

Além disso, apresentamos projetos no montante de R$42,3 milhões para 
parcerias futuras com o Governo Federal. Estas parcerias possibilitarão novas 
aquisições de máquinas, de equipamentos que contribuirão para organizar o 
processo de produção, o sistema de comercialização e registros de proprieda-
des intelectuais. São melhorias que ocorrerão em diversas cadeias produtivas 
do Estado, por exemplo, apicultura, pesca e aquicultura.

Acompanhamos no setor mineral, em parceria com a Companhia de Pes-
quisas de Recursos Minerais (CPRM), o inicio das atividades de mapeamento 
geológico para identificar ambientes favoráveis a jazimentos minerais em Ron-
donópolis, Rio Branco e Dom Aquino. Foram solicitados 955 (novecentos e cin-
quenta e cinco) requerimentos para exploração mineral, em Mato Grosso, ao 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Com estas ações Mato 
Grosso ocupou a 8a posição no País no setor de exploração mineral.

No setor de infraestrutura intensificamos esforços para executar os pro-
jetos definidos no plano de trabalho anual, em concordância com as ações da 
matriz de responsabilidade técnica da FIFA. Nesse sentido, destacamos o anda-
mento das principais obras: Arena Multiuso Pantanal e do seu entorno, Centro 
Oficial de Treinamento (COT), mobilidade urbana e Veículo Leve Sobre Trilho 
(VLT).

Concluímos 53% das obras previstas no projeto de construção da Arena 
Multiuso e 10% das obras do entorno. Vale destacar que as obras do entorno da 
Arena são aquelas que permitirão acesso ao estádio, a atrações oficiais, a insta-
lações e exposições publicitárias dos patrocinadores da Copa do Mundo. Quanto 
ao andamento das principais obras do entorno destacamos:

•	 execução de 21% das obras de duplicação da estrada da Guarita;

•	 execução de 30% das obras para construção da trincheira na intersecção 
da rodovia Mário Andreazza com a avenida Miguel Sutil;
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•	 execução de 90% das obras de construção, duplicação e reforço da ponte 
em concreto armado sobre o rio Pari;

•	 inicio da obra de restauração do córrego Mané Pinto. O início foi em 
26/11/2012 e o prazo para entrega é de 240 dias;

•	 inicio das obras de restauração de diversas ruas no entorno da Arena 
Multiuso Pantanal, com conclusão prevista para 240 dias.

Realizamos, ainda no ano passado, 10% das obras previstas no projeto 
de construção do Centro Oficial de Treinamento da Barra do Pari, em Várzea 
Grande. Os 90% restantes desta obra serão entregue em 360 dias. Iniciamos a 
elaboração do projeto para construção do COT na Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT).

Executamos 45% das obras de mobilidade urbana relativas à rodovia 
Mário Andreazza. Isto corresponde, especialmente, a obras de duplicação da 
rodovia e da ponte sobre o rio Cuiabá. A duplicação da ponte foi praticamente 
concluída em 2012, faltou apenas finalizar o encabeçamento da pista e a recu-
peração da pista antiga. Estas obras facilitarão o acesso das regiões Norte, No-
roeste e Nordeste do Estado à Capital, além disso, facilitarão acesso ao Centro 
Oficial de Treinamento (COT) da Barra do Pari, em Várzea Grande.

Começamos, em 2012 e em parceria com a União, grandes obras de traves-
sias urbanas que serão concluídas neste ano de 2013:

•	 Viaduto do Despraiado;

•	 Trincheira das avenidas: Trabalhadores e Jurumirim;

•	 Trincheira do Trevo do Bairro Santa Rosa;

•	 Trincheira do Trevo do Bairro Verdão.

Iniciamos também importantes obras de desbloqueios para criar alterna-
tivas de escoamentos dos fluxos de veículos durante a execução das grandes 
obras de mobilidade urbana, como o VLT, por exemplo. Estão em andamento a 
duplicação da avenida Vereador Juliano Costa Marques, a construção da ponte 
sobre o córrego Gumitá, intervenções em diversos pontos da avenida Jurumirim, 
o prolongamento da rua Eucaliptos nos entroncamentos da avenida das Palmei-
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ras com a avenida. Archimedes P. Lima e uma nova ponte sobre o rio Coxipó 
que ligará o bairro Jardim das Palmeiras à avenida Arquimedes Pereira Lima 
(estrada do Moinho).

Finalizamos o primeiro trecho de pavimentação da avenida Mário Palma. 
Executamos 94% das obras de pavimentação da avenida Camboriú na região do 
Coxipó. Estão em andamento obras para duplicação e pavimentação de ruas e 
avenidas dos bairros Vista Alegre e Cophema.

A grande expectativa da sociedade é com relação a obras de implantação 
do VLT. Sem dúvida esta obra que provocará significativas mudanças qualitati-
vas na estrutura urbana dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Usuários 
do transporte público, nos dois municípios, estão ansiosos para usufruírem das 
melhorias proporcionadas por esta modalidade de transporte.

Em 2012 garantimos, no que se refere à implantação do VLT, recursos 
financeiros no valor de R$ 423 milhões com a Caixa Econômica Federal e de R$ 
727,9 milhões com o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). O Governo 
de Mato Grosso entrará com o montante de R$ 110 milhões em contrapartida 
não financeira. Assinamos a ordem de serviços e executamos 10% das obras 
previstas, já em 2012.

Celebramos convênios e termos de cooperação com órgãos e entidades 
publicas e privadas para descentralizar a execução de diversas ações comple-
mentares para a preparação da copa. Elaboramos estudos para:

•	 avaliar a demanda de produtos e serviços na cidade-sede e seu en-
torno;

•	 identificar os impactos socioeconômicos decorrentes da injeção de in-
vestimentos públicos na realização da Copa do Mundo de 2014;

•	 diagnosticar a realidade da infraestrutura do esporte na Região Metro-
politana de Cuiabá.

Teremos, com este conjunto de estudos, importantes diagnósticos sobre 
a realidade local da Capital e de seu entorno. Eles subsidiarão os gestores públi-
cos nas tomadas de decisões relativas às principais demandas para realização 
da Copa do Mundo em Cuiabá. 
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Além disso, servirão de indicativos de oportunidades de negócios e possi-
bilidades de investimentos para empreendedores, em Mato Grosso.

Firmamos importantes convênios, em conjunto com a UFMT e a Prefei-
tura Municipal de Cuiabá, para realização de inúmeras ações necessárias para 
adequar os locais onde seriam realizadas as grandes obras de mobilidade ur-
bana. Foram convênios com prazos relativamente curtos porque antecediam o 
início das execuções destas obras nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande 
e previam ações como:

•	 remover e realocar a rede de iluminação pública e painéis publicitários 
em Cuiabá;

•	 executar ações para inventariar e neutralizar as emissões de gás 
carbônico (CO2) originados pelas intervenções na construção da Are-
na Multiuso Pantanal (esta é a única destas ações que ocorrerá até 
2014);

•	 adequar as redes de distribuição de energia elétrica, de água e cap-
tação de esgoto que existem nas travessias urbanas do município de 
Cuiabá;

•	 disseminar a cultura cuiabana.

Vinculamos as ações de melhorias na logística de transportes no Estado 
ao Programa Mato Grosso Integrado e Competitivo. 

A principal meta é ligar, por vias pavimentadas, 44 (quarenta e quatro) 
municípios. Desta maneira integraremos todos os municípios do Estado, por 
meio de expansões e melhorias na malha rodoviária estadual.

Aprovamos recursos no valor de 1,4 bilhão junto ao BNDES/Banco do 
Brasil, para financiar o Programa MT Integrado. A população a ser beneficiada, 
por estas ações, em todas as regiões do Estado evidencia a importância deste 
projeto, que integrará, por meio de vias pavimentadas, todos os municípios de 
Mato Grosso. É significativo o número de pessoas que poderão usufruir melhores 
oportunidades socioeconômicas, em função desses investimentos nas regiões.



Governo de

Mato Grosso
Mais por você

Secretaria de Estado de 
Planejamento e Coordenação Geral

24

Beneficiaremos, com estas ações, 74,6% dos habitantes da região No-
roeste. As regiões Leste e Centro-Norte também receberão impactos significati-
vos, decorrentes destas obras. Nas regiões, em geral, o percentual da popula-
ção beneficiada é superior a 58,6%.

Destacamos ainda a importância deste programa para a região Nordeste 
que atenderá 33,1% da população regional. Nas regiões Norte e Centro-Oeste 
serão contemplados, aproximadamente, 30,5% dos habitantes. 

Realizamos esforços contínuos, ao longo do ano, para que a malha ro-
doviária estadual, constituída por aproximadamente 30 mil quilômetros de estra-
das pavimentadas e não pavimentadas, fosse mantida em boas condições de 
tráfego. O grande fluxo de veículos que circulam nas rodovias, ao cruzarem o 
Estado, evidencia o dinamismo econômico de Mato Grosso, mas este uso inten-
sivo acelera o processo de desgaste das nossas rodovias e exige obras constan-
tes de preservação. Estas obras envolveram um volume de recursos superior a 
R$340 milhões. Deste montante, R$230 milhões foram relativos a investimentos 
em pavimentação, recuperação e conservação da malha rodoviária existente, 
construção e reformas de pontes de concreto e melhorias nos aeroportos do 
Estado.

Quanto às obras de pavimentação de rodovias cabe destacar que, ao 
longo do ano de 2012, concluímos as obras de pavimentação nos trechos das: 
MT-208, MT-326, MT-358, MT-494. Vale ressaltar a finalização das obras da 
MT-494 que liga a Usina de Manso ao entroncamento da MT-241, na Vila Bom 
Jardim, em Nobres e que contribuirá, especialmente, para melhorar o acesso 
de turistas àquela localidade. Foi mantida, também, a execução de obras em 
diferentes rodovias do Estado. Entre elas estavam as obras de pavimentação 
de trechos das MT-040, MT-158, MT-175, MT-220, MT-249, MT-251, MT-343, 
MT-352, MT-430, MT-437, MT-459, MT-475 MT-492, MT-493 e a BR-163. Estas 
obras, somadas as obras já realizadas nos últimos dois anos, totalizam mais de 
600 quilômetros de rodovias pavimentadas.

Nas rodovias pavimentadas finalizamos obras de restauração nos tre-
chos das MT’s 208 e 320, na região Norte e nas MT’s 100 e BR-163, na região 
Sudeste. Finalizamos, também, as obras de conservação nas regiões:
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•	 Norte, trechos das MT’s 208 e 320. 

•	 Sudeste, nas MT’s 130, 140, 270, 344, 469, 457 e 455

•	 Sul, MT’s 010, 040, 060, 246, 251, 351, 370, 400, 451 e doutor 
Paraná;

•	 Sudoeste, nas MT’s 170, 175, 250, e 339;

•	 Oeste, trechos das MT’s 408, 343, 358 e 480;

•	 Centro-Oeste, trechos das MT’s 160 e 240 

•	 Noroeste, trechos das MT’s 140, 225 e 423.

 Executamos operações para construção e reformas das seguintes pon-
tes de concreto:

•	 conclusão da obra de duplicação da ponte Mário Andrezza em 
Cuiabá e a construção da ponte sobre o rio Quebó em Nobres;

•	 execução de 90% da ponte sobre o rio Mutum que liga Mimoso 
a São Pedro de Joselândia e da ponte sobre o rio Fontoura, em 
Confresa.

•	 Execução de 80% da ponte sobre o rio do Sangue e da ponte sobre 
o córrego Córgão, ambas na MT-220.

A manutenção das rodovias não pavimentadas, que equivalem a 85% da 
malha rodoviária estadual, e reconstruções ou reformas das pontes de madeiras 
custaram R$111,1 milhões ao Governo. O valor gasto correspondeu a 35% das 
despesas orçamentárias da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação 
Urbana. As principais intervenções foram nos trechos de estradas nas seguintes 
regiões:

•	 Noroeste: MT’s 208, 313 e 420;

•	 Nordeste: MT’s 100, 243, 422 e 432;

•	 Sul: MT’s 010, 402, 456 e 435;

•	 Sudoeste: MT’s 160, 170, 175, 199, 434, 435 e 475;

•	 Centro-Oeste: MT- 235;
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•	 Centro: MT’s 010, 140, 338 e 485;

•	 Centro-Norte: MT’s 422.

Finalizamos, em 2012, as obras em pontes de madeira, nas seguintes 
localidades:

•	 córrego Chacororé e Corixo do Lueggi na rodovia vicinal de Barão 
de Melgaço;

•	 rio Cuiabazinho na rodovia vicinal de Nobres;

•	 córregos da Palmar, São Simão e do Meio em Pontes e Lacerda;

•	 córregos São José, Água Limpa e Usina nos municípios de Arapu-
tanga e Mirassol D’Oste;

•	 córregos Doutor João e Jatobá no município de Campinápolis;

•	 córrego Tira Sentido em Alto Paraguai;

•	 córrego da Divisa em Tabaporã;

•	 rio Santana e córrego do Bananal em Nortelândia;

•	 córrego Canabrava em Vila Rica;

•	 córregos Trocado, Baixo Guanabara e Santo Antonio em Reserva 
do Cabaçal;

•	 córrego Sem Nome em Nova Santa Helena;

•	 rio Jatobá no município de Paranatinga;

•	 rio Manso em Nova Brasilândia;

•	 rio Ronuro e a ponte da MT-242, ambas em Nova Ubiratã;

•	 córrego do Roncador em Itiquira;

•	 rios Batovi, rio Pratinha e córrego Tinteiro em Tesouro.

Elaboramos projetos no valor de R$90 milhões para executar obras de 
restauração de rodovias, previstas no Programa MT Integrado. Concluímos pro-
jetos para obras de melhorias nos aeroportos dos municípios de: Jaciara, Vila 
Rica, Campo Novo do Parecis e Rondonópolis. Em Matupá estavam em execu-
ção obras de ampliação e de pavimentação. 
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Conseguimos a aprovação de recursos no valor de R$250 milhões, jun-
to ao BNDES, para implantar a infraestrutura turística no Estado. Os principais 
eixos de intervenções no setor de turismo são: logística de transporte, urbaniza-
ção, saneamento ambiental. Todos estão contemplados no Programa de Desen-
volvimento do Turismo (PRODETUR).

Melhoramos as condições de habitabilidade ao entregamos, em parce-
ria com o Governo Federal, 5.395 casas para centenas de famílias mato-gros-
senses que foram contempladas nos municípios de: Juína, Juara, Alta Floresta, 
Rondonópolis, Cuiabá, Cáceres, Tangará da Serra, Diamantino, Sorriso e Sinop. 
Assinamos, ainda em 2012, contrato no valor de R$519,5 milhões para a cons-
trução de mais 14.838 unidades habitacionais.

Elaboramos projeto para abastecimento de água em Chapada dos Gui-
marães. O projeto para abastecimento de água também foi elaborado, em 2012, 
para o distrito de Bom Jardim em Nobres, com execução de obra prevista para 
este ano de 2013. Em parceria com 03 prefeituras municipais, implantamos: a 
rede de distribuição de água em Porto Alegre do Norte; executamos obras de 
saneamento em Planalto da Serra e de drenagem de água pluviais em São José 
do Rio Claro. 

Estão previstas para 2013, em parceria com a Fundação Nacional de 
Saúde (FUNASA), obras de perfuração de 214 (duzentos e quatorze) poços tu-
bulares profundos em municípios das regiões Sul, Araguaia e Norte do Estado.

Nos esforçamos para melhorar a prestação de serviços públicos e au-
mentar a eficiência do Governo do Estado na formulação e implementação de 
suas políticas. Atuamos para diminuir problemas gerenciais, nas organizações 
do Poder Executivo, causados por disfunções existentes nas estruturas organi-
zacionais. 

Nomeamos 3.357 novos servidores, aprovados no último concurso publi-
co, para atender demandas de diversos órgãos. Negociamos com representa-
ções sindicais e realinhamos 88% das tabelas de subsídios das carreiras exis-
tentes no Poder Executivo de Mato Grosso.
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Intensificamos ações para regularizar pagamentos de precatórios e para 
recuperar a dívida ativa através do recebimento dos débitos fiscais ajuizados ou 
não. Recuperamos dividas no valor de R$ 71,8 milhões, ultrapassando a meta 
estabelecida que era de R$ 60,9 milhões. Efetuamos o pagamento de 100% dos 
precatórios devidos pelo Estado. Assim, passamos a ser, em 2012, o primeiro e 
o único estado brasileiro a quitar dividas com precatórios no País.

Destacamos a atuação da Procuradoria Geral do Estado (PGE) nas ela-
borações de pareceres e defesas judiciais para a implementação do projeto do 
VLT e das OSS’s. A firme atuação da PGE afastou os impeditivos de ordem judi-
cial para que a administração estadual pudesse dar continuidade a obras de mo-
bilidade urbana e da Arena Pantanal, bem como, atuação das OSS’s em vários 
municípios do Estado. Queremos ressaltar, também, sua participação em todo 
o processo de renegociação da dívida para com a União, concluído com êxito. 
Nomeamos, em dezembro de 2012, 15 (quinze) procuradores, aprovados em 
concurso, que atuarão em 05 (cinco) cidades polos no Estado, para termos mais 
agilidade nas prestações de serviços jurídicos aos cidadãos mato-grossenses.

Como as senhoras e os senhores puderam constatar, o ano de 2012 ficará 
marcado como um período próspero e com grandes perspectivas de realizações 
para Mato Grosso. Estamos colhendo os frutos da nossa transparência, honesti-
dade, ousadia e eficiência. Conquistas que compartilhamos com toda equipe de 
governo.

Temos a certeza que avançamos muito, diminuímos desigualdades regio-
nais e sociais, melhoramos a qualidade de vida da nossa população. Tudo isso 
proporcionado por ações conscientes e responsáveis, fundamentadas na visão 
de futuro estabelecido no plano de desenvolvimento de Mato Grosso que, efeti-
vamente, veio ao encontro das principais demandas e necessidades vivenciadas 
pela sociedade.

Aproveitamos para agradecer a este Parlamento pelo espírito cívico e 
cidadão para com os interesses da sociedade mato-grossense. Não podemos 
deixar de agradecer ao Vice-Governador Chico Daltro, pela grande parceria e 
comprometimento com as realizações governamentais.
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Agradecemos também o comprometimento dos Secretários de Estado, 
dos Presidentes de Autarquias, das Fundações, de todos servidores públicos, à 
minha família, à sociedade civil organizada e à imprensa mato-grossense. Te-
mos a certeza que o ano de 2013 será próspero e abençoado por Deus!

Muito obrigado.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, de 05 de fevereiro de 2013.


