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A indiferença é o peso morto da história. É a 

bala de chumbo para o inovador, a matéria 

prima inerte em que se afogam 

frequentemente os entusiasmos mais 

esplendorosos, é o fosso que circunda a velha 

cidade.  

(...) Odeio os indiferentes também, porque 

me provocam tédio as suas lamúrias de 

eternos inocentes. Peço contas a todos eles 

pela maneira quotidianamente, do que 

fizeram e, sobretudo de como cumpriram a 

tarefa que a vida lhes impôs e não fizeram.  

(...) Sou militante, e estou vivo, sinto nas 

consciências viris dos que estão comigo 

pulsar a atividade da cidade futura, que 

estamos a construir. (Gramsci, 1917)  

Um senhor idoso – muito querido e muito bom em contar histórias -, com os 

seus cabelos brancos, ao nos pedir para assumir o desafio de elaborar propostas 

de ideias que poderiam ou podem nortear políticas públicas para o Estado, 

parecia-me mais um pedido e igual a tantas reuniões que fazemos de pensar 

pesquisas e projetos. No entanto, em um dado momento da reunião ela contou 

uma história tirada de um livro que de alguma maneira nos deu uma certa 

convicção que poderíamos “sonhar” um pouco sobre a possibilidade de 

desenvolver propostas para políticas públicas para serem efetivadas.  



A história tocou algumas pessoas da reunião e ela martelouem nossas cabeças e 

a maioria das problematizações a respeito das propostas. Ela é mais ou menos 

assim.  

“Uma família de chineses foi morar nos Estados Unidos da América em um 

bairro típico chinês fora da China. A família era muito boa e faze pasteis e com 

ele conseguiu que o filho fizesse medicina. Depois de formado o rapaz resolveu 

voltar para a China e servir ao seu povo. Trabalhou muitos anos em um grande 

hospital. Ao término de10 ano fez um balanço sobre sua atuação enquanto 

ortopedista e chegou a conclusão que fora ainda insuficiente. Muito reflexivo, 

ficou pensando em como poderia contribuir de forma efetiva para o seu povo, 

foi quando tomou a decisão de procurar sua origem, a aldeia de onde saíram 

sues antepassados. Depois de muito tempo conseguiu localizá-la e foi para lá. 

Ao chegar viu que os parentes de seus antepassados ainda viviam em estado de 

muita dificuldade social. Tomou a decisão de se instalar na aldeia e com seu 

conhecimento médico e de quem viveu em grandes centros, ele iniciou a 

desenvolver propostas que aos poucos foram melhorando a vida da aldeia de 

seus antepassados e também das aldeias ao redor.” 

Ao terminar de contar a história de forma solene como qualquer bom contador 

de história faz. Ele disse que era isto que esperava das nossas propostas, que 

eles fossem capaz de “ajudar” a quem mais precisa na sociedade, que elas 

devem chegar a todos, mas principalmente e prioritariamente aos mais 

desassistidos e necessitados da sociedade para fazer valer a pena. O contador 

de história que nos “animou” foi o Dr. João Leite Shimidt.  

 

 

 



SENTIDO DE RUPTURA 

Só nos resta a esperança de uma reversão 

radical, que devolva aos brasileiros a ousadia 

de tudo pensar para reinventar o Brasil que 

queremos. Darcy Ribeiro.  

 

O sentido de ruptura se configura como uma proposta de romper (de fato e não 

retórica) com práticas que até então tem se mostrada ineficaz não pelo método 

em si, mas sim pelo princípio norteador de ideias: a posição política ideológica. 

Não precisa grande esforço intelectual para descrevê-las e constatar o que 

subjaz a elas. Algumas possuem o homem com centro norteador, outras ele é 

apenas um ser periférico, uma coisa que vota. Os avanços sociais e retrocessos 

representam um pouco disto.  

A ruptura, como um dos princípios norteadores, que propomos é a partir das 

concepções do “bem estar social”, que haja uma simetria entre o que se propõe 

(compromisso com aqueles que precisam do Estado em face a desigualdades) e 

o que acontece fora dos discursos. Assim, a rupture é um processo em que o 

interesse do Estado esteja em sintonia com o interesse da população em geral. 

O romper é a partir da compreensão de como funciona o Estado, quais os 

pontos que se possa considerar positivo. Neste sentido, a questão será como 

otimizá-lo não no sentido burocrático, mas em um sentido humanizador e 

valorativo do trabalhador.  

De outra perspectiva, quais os pontos problemáticos? E como romper com eles? 

Mesmo sabendo que o funcionamento não representa uma questão de método 

ou simplesmente de procedimento burocrático, sabemos que ele representa em 

primeira instância um conjunto de princípios ideológicos de grupos que estão 

em assimetria com o interesse maior do Estado: o “bem estar social”.  



Enquanto ruptura processual, a proposta se pauta no funcionamento do Estado. 

O desafio é enfrentar temáticas “duras” para nossa sociedade e para o governo, 

tais como: corrupção nos vários setores do Estado, improbidade administrativa, 

projetos ineficazes, investimentos sem retorno social, justiça social em que a 

justiça social seja para todos, concepções de funcionamento administrativo 

ineficaz (vícios burocráticos) etc.  

Romper é não propor algo “novo”, romper será um esforço de considerar em 

todas as ações governamentais (atos e fatos administrativos, projetos e leis) o 

homem como centro de toda proposta política, o homem enquanto sujeito em 

sua dimensão humana, e nisto o sujeito como ponto de partida e de chegada de 

todas as ações e propostas governamentais.  

A ruptura não será um gesto “brusco” ou “bruto”, nem tão pouco meramente 

retórica, mas será uma parceria entre o funcionário público de carreira e as 

propostas norteadoras de como deve ou deveria ser um Estado em que o “bem 

estar social” não seja apenas um mote eleitoral. Nisto, em grande medida, a 

parceria entre o funcionário e o projeto de governo é um ponto de partida para 

se materializar o “bem estar social”. Para além das ideias, projetos e ações, 

quem executa é o funcionário e forma de execução determina em alguma 

medida o resultado.  

Propomos ruptura como diretriz porque acreditamos que a dimensão humana 

comporta aprendizado, reeducação, engajamento, transformar “mentes e 

corações” para um Estado que se possa chamar de humanizador ao entender as 

demandas sociais de forma eficaz.  

Assim, não acreditamos que a proposta de ruptura será de um momento para 

outro, mas será a meta e ser perseguida em parceria com o funcionário público 

e a sociedade civil. O que não funciona já sabemos os porquês, agora 

precisamos fazer o contrário.  



1. PRINCÍPIOS DO GOVERNO DA ESPERANÇA E MUDANÇA 

 

Precisamos inundar o país de consciências 

esclarecidas.  Leonel Brizola  

 

1.1 GOVERNO MODERNO – DO POVO 

A população sul-mato-grossense tem o direito de vivenciar e participar 

das grandes mudanças que estão ocorrendo em todo o mundo, 

recebendo os benefícios dos avanços tecnológicos que conduz as 

melhores formas de vida, suplantando as vulnerabilidades sociais em 

todas as regiões do estado. 

Inovação é a fundamental estratégia para modernização da máquina 

administrativa. Menos burocracia, mais criatividade e mais resultado. Por 

um estado ideal com mais desenvolvimento. Menos corrupção, mais 

resultado em benefício do povo. 

Ressalta-se um grande projeto de parceria com os municípios para 

inclusão digital da população e modernização da gestão pública nos 

âmbitos estadual e municipal. 

 

1.2 GOVERNO DE VERDADE – TRANSPARENTE 

A administração estadual será exercida de forma a fornecer a todos, 

indistintamente, pleno acesso a informações, dados e elementos que 

possam garantir a vigilância democrática e a fiscalização dos atos e fatos 

do governo estadual pela população. 

Um forte programa de Compliance será implementado, garantindo o 

cumprimento da legislação vigente, tanto com a clientela interna 

(servidores) e externa (fornecedores e contribuintes). A implantação 



deste programa é a forma mais efetiva, no ambiente governamental, 

para o combate à corrupção, fraudes, lavagem de dinheiro e demais 

ilicitudes. 

Todos os processos e procedimentos administrativos serão mapeados e 

disponibilizados na Internet. Haverá ainda, um grande engajamento dos 

servidores, fornecedores e contribuintes  na construção de um código de 

conduta ética para o aprimoramento da cultura e o desejo genuíno de 

fazer o certo, independentemente da existência de lei. 

 

1.3 GOVERNO DE DEDICAÇÃO E TRABALHO 

A administração estadual tem o dever de cumprir suas metas 

estabelecidas a partir da visão que os dirigentes de todos os órgãos 

públicos devem ser “o exemplo” a ser seguido por toda a sua equipe, 

valorizando e dignificando o servidor. 

A dedicação e trabalho incluem, também, um programa de redução de 

gastos e melhoria da qualidade dos investimentos, principalmente na 

qualificação do funcionalismo público. 

O exemplo deve vir de cima, com o fortalecimento das lideranças no 

efetivo cumprimento das leis e normas, além da dedicação completa ao 

trabalho e ao resultado dos serviços públicos em benefício do povo, 

serão, sempre, os objetivos da administração do governo. 

A transversalidade nas ações governamentais será um imperativo da 

gestão. Não haverá ação isolada, todas as ações serão contempladas de 

priorização, planejamento, participação social, impessoalidade, 

transparência, legalidade, e acima de tudo efetividade (eficiência e 

eficácia). Exemplo de transversalidade: investimentos no 



desenvolvimento econômico dos municípios de fronteira e na educação 

permitirão a redução dos crimes. 

 

1.4 GOVERNO DE INTEGRAÇÃO 

Nenhum Estado consegue desenvolver-se sozinho, faz-se necessário a 

integração com outros entes federados, países vizinhos, sem contudo, 

permitir que venham usurpar nossas potencialidades e riquezas, embora 

estejamos sempre receptivos, e até fomentar, aqueles que queiram vir 

trabalhar, contribuir e fortalecer o nosso desenvolvimento que é algo 

imprescindível para economia do estado. 

Forte engajamento do Mato Grosso do Sul no eixo de desenvolvimento 

do Brasil, em especial da RILA (Rota de Integração da América Latina) e 

do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central, 

composto pelos estados do MS, GO, MT, RO, TO e Distrito Federal. 

 

1.5 GOVERNO SOCIAL 

A primeira questão a ser enfrentada é o exercício concreto da 

participação popular na administração pública, instaurando o hábito 

salutar da organização social na condução das ações do estado, 

inaugurando um novo estilo de governo – do povo e para o povo. 

O governo tem o dever de garantir à toda população, o acesso às 

condições básicas de vida (emprego, educação, saúde, segurança, 

habitação, saneamento, cultura, lazer). 

Para tanto a elaboração do orçamento deverá obedecer 

estrategicamente o dever social, objetivamente de promoção social das 

pessoas. 

 



1.6 GOVERNO DA INCLUSÃO 

Promover ações estratégicas e articuladas que promovam a dignidade da 

pessoa humana, combatendo as violações de direitos, primando reverter 

a realidade de exclusão, difundindo informações e programas para a 

população do nosso Estado, para a superação de preconceitos e 

discriminação. Neste aspecto, todos os segmentos (em especial os 

jovens, os idosos e as mulheres), as  minorias e diversidade estão 

contemplados nas ações e programas do Governo da Inclusão. 

 

1.7   GOVERNO DIGITAL 

Haverá uma grande transformação digital nas acões de governo, 

colocando a inovação tecnológica, a racionalidade e a modernização dos 

serviços públicos no centro das resoluções de problemas e melhoria de 

processos da gestão pública estadual, unindo a inteligência das máquinas 

e sistemas às habilidades comportamentais para melhorias efetivas no 

cotidiano das pessoas. A universalização do acesso à Internet é um 

desafio a ser superado para a maior democratização da informação. 

 

2. PREMISSAS DA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA 12 

O Mato Grosso do Sul dos nossos sonhos é o mesmo que se abriga nos corações 

de todo cidadão do estado pantaneiro, que vê no futuro governo a esperança 

de dias melhores, com desenvolvimento econômico sustentável, integração 

com o meio ambiente; educação básica em tempo integral com atividades 

esportivas, lazer, cultura e formação profissional; saúde regionalizada, com 

unidades equipadas e com mais médicos e profissionais da saúde; moradia 

digna para todas as famílias; uma polícia honrada que garanta segurança pública 

a todos os recantos do estado; servidores valorizados em seus ambientes de 



trabalho e um forte programa de combate a corrupção, que garantirá um futuro 

limpo. 

No MS dos nossos sonhos não há donos do poder, há projetos de Estado, de 

governo, com a efetivação participação e controle social.  

No Mato Grosso do Sul que queremos impera o espírito republicano e o 

primado do interesse público, bem como forte programa de transparência e 

compliance e do efetivo cumprimento dos postulados constitucionais de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Implantaremos soluções construídas e debatidas coletivamente, com um 

respaldo técnico que irão transformar a vida da nossa gente. Por isso, iniciamos 

uma grande jornada, percorremos todas as cidades de nosso estado, ouvimos 

todos os seguimentos da sociedade, os movimentos sociais, visitamos 

assentamentos, acampamentos, quilombolas, aldeias e dialogamos com os 

representantes das indústrias, do comércio, da educação, da saúde, da 

segurança (polícias federal, civil, militar), dos municípios (prefeitos e 

vereadores), enfim, todos os setores da nossa economia e das representações 

sociais. 

Além de percorrer todo o estado, realizamos inúmeras reuniões partidárias, 

reuniões setoriais e temáticas, para aprofundar ainda mais nosso conhecimento 

sobre o Mato Grosso do Sul, bem como para colher propostas de colocar nosso 

Estado no caminho do desenvolvimento sustentável com justiça social.  

Esse movimento de um futuro limpo é forte nas redes sociais e nas ruas, e pulsa 

no ritmo das batidas dos corações da nossa gente, repletos de esperança.  

Este documento apresenta um conjunto de ideias que estão abertas ao debate, 

para aperfeiçoamento. Constituem um ponto de partida, a ser aprofundado por 

intermédio das reuniões que prosseguirão e da nossa interação com a 

sociedade em geral, de forma muito especial nas redes sociais.  



Neste documento, efetivado a partir de um grande documento elaborado com a 

participação efetiva de professores das diversas universidades, em particular 

destaque da nossa UEMS (Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul), 

descreveremos as principais propostas que terão impacto concreto na vida da 

nossa gente, portanto, aqui estão descritos somente um pequeno conjunto de 

ações contempladas nas Diretrizes Programáticas: 

 

3. DIRETRIZES PROGRAMÁTICAS PARA O FUTURO LIMPO EM MS 

3.1 EDUCAÇÃO 

3.2 SAÚDE 

3.3 SEGURANÇA PÚBLICA 

3.4 PROGRAMA DE ANTICORRUPÇÃO 

3.5 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 

3.6 HABITAÇÃO 

3.7 TURISMO 

3.8 INFRAESTRUTURA 

3.9 PROMOÇÃO SOCIAL 

3.10 CULTURA E ESPORTE 

3.11 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

3.12 GESTÃO GOVERNAMENTAL 

 

DIRETRIZES 

Há que se ressaltar que as diretrizes aqui descritas não encerram nosso 

Programa de Governo, dão, apenas, o direcionamento das principais 

medidas e dos principais programas a serem implantados. Muitos outros 

planos de ações serão empreendidos ao longo de nossa caminhada pelo 

Estado, e de forma mais efetiva na nossa gestão. 



Portanto, o que segue, são as ações de mais impacto e as mais urgentes 

que beneficiarão toda nossa população, constituindo a base de um 

governo da esperança e da mudança.  

 

3.1 EDUCAÇÃO 

Serão efetivados todos os esforços para ampliar os investimentos em uma 

educação de qualidade, que represente a via de progresso de nossas crianças e 

de nossa juventude. Os principais programas na área de educação são: 

 

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS EDUCADORES 

Criar o programa estadual de valorização dos trabalhadores em educação, 

contemplando, de fato, a autonomia das escolas e a melhoria da infraestrutura. 

A valorização vai muito além da garantia do pagamento do piso salarial nacional 

do magistério, mas se expande à uma redefinição de uma carreira promissora, 

condições de trabalho, formação continuada e saúde laboral. 

 

UM NOVO MODELO DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL 

A meta de governo é criar um novo modelo de escolas de tempo integral. E é 

importante ressaltar que a educação em tempo integral não significa apenas 

mais tempo na escola, mas a possibilidade de oferecer múltiplas oportunidades 

de aprendizagem aos estudantes, com acesso à cultura, à arte, ao esporte, à 

ciência e à tecnologia, por intermédio de atividades educativas, sempre 

alinhadas à proposta pedagógica da escola nos diversos contextos escolares. A 

jornada escolar ampliada visa ao aprimoramento contínuo da aprendizagem, ao 

desenvolvimento integral dos estudantes e, ao mesmo tempo, à redução de 

exposição a situações de risco, de desigualdade, de discriminação e de outras 

vulnerabilidades sociais.  



Neste novo modelo de escola em tempo integral haverá um programa de 

aproximação da família à escola, com a efetiva participação dos pais ou 

responsáveis no acompanhamento das atividades escolares dos filhos, por meio 

de reuniões sistemáticas e projetos que visem ao estreitamento das relações 

entre a escola e a família. 

 

RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR 

Promover a adequação da Rede Física Estadual para o novo modelo da 

educação pública, garantindo a salubridade dos espaços de aprendizagem. 

Vamos reformar as escolas para que elas se transformem em espaços 

humanizados, confortáveis e dignos aos trabalhadores da educação, em especial 

para os professores e, também, um ambiente agradável e acolhedor às nossas 

crianças, aos nossos jovens e adultos. Uma escola limpa, bonita, eficiente e 

alegre. 

Formalizar e executar os planos de ações articuladas, dando cumprimento às 

metas de qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às 

estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão 

educacional, à formação de professores e profissionais de serviços e apoio 

escolar (administrativos), à ampliação e ao desenvolvimento de recursos 

pedagógicos e à melhoria e readequação da infraestrutura física da rede 

escolar, como bibliotecas, auditórios e laboratórios, com acessibilidade, dentre 

outros. 

 

REDUÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR 

Desenvolver ações transversais que envolva melhorias dos serviços 

complementares da educação (merenda escolar, transporte, manutenção e 

segurança nas escolas), assistência às famílias, contemplando inclusive, 



atendimento psicossocial e de saúde preventiva, além do monitoramento de 

performance dos alunos e ações de reforço de aprendizagem de forma a reduzir 

o volume de evasão e de reprovação de alunos da rede pública. 

 

REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  

Promover a educação profissionalizante para os alunos do ensino médio em 

direta aderência com as atividades do setor privado. Serão feitas parcerias com 

os Institutos Federais, o Brasil Profissionalizado, UEMS e o Sistema S para que os 

estudantes tenham a oportunidade ao ensino profissional em todos os 

municípios, buscando sempre o atendimento das particularidades regionais e 

locais geradas pelo setor em instalação. 

Além da educação profissionalizante, serão empreendidas muitas outras ações 

transversais de integração da juventude com a cultura, esporte e lazer. 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com dificiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à 

educação básica e ao atendimento educacional especializado, com a garantia de 

sistema  educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.  

A educação especial é uma educação organizada para atender especifica e 

exclusivamente alunos com determinadas necessidades especiais. E a escola 

direcionada para a educação especial, precisa contar com materiais, 

equipamentos e professores especializados. O sistema regular de ensino precisa 

ser adaptado e pedagogicamente transformado para atender de forma 

inclusiva. 

 



UM EFETIVO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Implantar um Programa de Educação do Campo em parceria com os 

movimentos sociais, com vistas à inserção da juventude nas atividades 

produtivas da Agricultura Familiar. A educação deve ter como foco principal 

formar integralmente o estudante, por meio dos conhecimentos historicamente 

acumulados, articulando o ensino com a produção de saberes originários dos 

sujeitos que vivem no campo em suas mais variadas formas de produção de vida 

e garantir, de forma sustentável, a oferta do ensino fundamental para as 

populações do campo, povos das águas, indígenas e quilombolas nas próprias 

comunidades. 

 

AMPLIAR O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES 

Ampliar o Programa de Formação de Mestres e Doutores, elevando o número 

de bolsas de estudos concedidas pela FUNDECT. A ideia é apoiar e fortalecer os 

programas de pós-graduação existentes no estado e incentivar a implantação de 

novos programas, visando o fortalecimento das linhas de pesquisas estratégicas 

de desenvolvimento do Estado. 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL – UEMS 

Promover a autonomia da UEMS, propiciando melhorias nos cursos já 

implementados, bem como ampliar os cursos e as unidades regionais 

fortalecendo a integração com a comunidade nos diversos níveis, em especial 

nas atividades de extensão e pesquisa. 

 

 

 

 



3.2 SAÚDE 

Na área da saúde, há muito o que se fazer. De tempos a população sabe o que 

precisa e o que é questão midiática, neste mister, prioritariamente serão 

empreendidos: 

 

PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO REGIONALIZADA DA SAÚDE  

Ampliar e reestruturar a Regionalização da Saúde, efetivando o fortalecimento  

as unidades das macro e micro regiões com todos os equipamentos e 

infraestrutura necessária para o pleno atendimento do cidadão. Este grande 

programa consiste em implantar um arrojado e sustentável projeto de 

fortalecimento dos serviços assistenciais – hospitais, unidades básicas de saúde, 

ambulatórios, consultórios, laboratórios, etc.  

 

CRIAR O PROGRAMA MAIS MÉDICOS ESTADUAL 

Criar o Programa Mais Médicos do Mato Grosso do Sul. A finalidade é combater 

o déficit de profissionais no estado. O programa consiste na contratação de 

mais profissionais médicos brasileiros e complementar o programa Mais 

Médicos do governo federal, abrangendo as seguintes iniciativas: 

1. Articular em parceria com a Universidade Estadual do Mato Grosso 

do Sul e as Universidades Federais e privadas presentes no estado 

para desenvolverem melhorias e aprimoramentos nos cursos de 

medicina, assim como a ampliação na oferta de vagas aos cursos, 

visando sempre a formação competente e responsável de novos 

profissionais em beneficio da população do estado. 

2. Implantar progressivamente carreira para os profissionais de saúde, 

garantindo presença de profissionais em todas as regiões, 

estabilidade, remuneração adequada e promoções por mérito. 



CRIAR O PROGRAMA MAIS REMÉDIOS 

Criar uma rede de distribuição de remédios da farmácia básica, por meio de 

uma rede própria, e também por uma rede de farmácias credenciadas ou 

conveniadas, com unidades em todas as localidades do Estado. 

 

IMPLANTAR A TELEMEDICINA MS (TELECONSULTORIA) 

Promover a consulta, o diagnóstico e monitoramento de pacientes à distância, 

indicando melhores práticas e condutas de tratamento, promovendo qualidade 

e agilidade e inovação tecnológica médica. Tudo isso se traduz numa diminuição 

de tempo entre a realização do exame e a obtenção de resultados, ou entre o 

atendimento médico e o diagnóstico feito pelo especialista. Ação que será 

efetivada nas unidades de saúde e nos presídios. 

 

 

3.3 SEGURANÇA 

Na segurança pública serão empreendidas ações transversais que 

compreendem as áreas da educação, do desenvolvimento econômico, da 

assistência social e da saúde, em especial: 

 

IMPLANTAR O PROGRAMA PACTO PELA VIDA 

O programa pretende estabelecer um novo modelo de governança na 

segurança pública no estado. Existente em outros estados brasileiros, o pacto é 

reconhecido como uma das políticas públicas mais bem sucedidas na área de 

segurança no país. Envolve, inclusive, ações de desenvolvimento econômico, 

educação e saúde. 



No Mato Grosso do Sul, o programa irá articular as políticas de prevenção e 

repressão ao crime, numa ação conjunta entre governo e comunidade. Trata-se 

de política pública transversal e integrada, construída de forma pactuada com a 

sociedade, em articulação permanente com o Poder Judiciário, o Ministério 

Público, a Defensoria Pública, a Assembleia Legislativa, os municípios e a União.  

O Mato Grosso do Sul será dividido em Áreas Integradas de Segurança, que 

receberão recursos e efetivo policial de acordo com suas necessidades. Cada 

uma dessas áreas terá uma meta de redução de crimes, que será acompanhada 

diretamente pelo governador em reuniões mensais com as Polícias Civil e 

Militar, representantes dos atores envolvidos e na presença de líderes políticos 

e comunitários de cada região. 

 

VALORIZAÇÃO DAS CARREIRAS POLICIAIS 

Implementar um grande programa de resgate da autoestima e valorização das 

carreiras policiais do Estado, incluindo questões: 

1. Salariais, como um novo modelo de promoções; 

2. De previdência: promovendo um novo modelo de previdência para os 

policiais mortos em trabalho; 

3. Laborais: cursos de aperfeiçoamento e melhoria das condições de 

trabalho; 

4. Fortalecer o sistema de inteligência entre as polícias e estruturar a 

comunicação entre as forças policiais. 

 

POLÍCIA NA RUA 

Ampliar e reestruturar a distribuição do contingente da segurança pública para 

aumentar a presença de policiais nas ruas, parques e espaços públicos, com 



forte programa de capacitação, treinamento e valorização, inclusive com a 

participação efetiva das guardas municipais. 

 

DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DA FRONTEIRA 

A redução dos crimes nos municípios de fronteira, efetivamente, passa pela 

melhoria do ensino, da qualidade do atendimento a saúde e pelo 

desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, para tanto será 

fortalecido o Programa Fomentar Fronteiras. 

 

CENTRAIS DE CONCILIAÇÃO 

Implementar Centrais de Conciliação de Pequenos Delitos nas Delegacias de 

Polícias Civil do Mato Grosso do Sul, com a efetiva capacitação dos delegados e 

agentes, além dos conciliadores representantes da sociedade. O objetivo é 

oferecer a resolutividade para crimes de pequeno potencial ofensivo e 

desafogar a Justiça, reduzindo em pelo menos um terço os processos que hoje 

sobrecarrega o sistema judicial, permitindo o alcance da pacificação social, por 

meio da mediação, arbitragem e outros métodos alternativos de resolução de 

conflitos e problemas. 

 

 

3.4 COMBATE A CORRUPÇÃO 

Enfrentar a corrupção exige abordagem que fortaleça as instituições, aprimore 

os mecanismos de prevenção, como a transparência e o controle social, e 

ofereça os instrumentos necessários à responsabilização de corruptos e 

corruptores, assim, destacamos as seguintes medidas: 

 



INSTITUIR UM PROGRAMA DE COMPLIANCE 

Instituir no âmbito do Governo do Estado um amplo Programa de Compliance, 

objetivando garantir o cumprimento da legislação, a transparência e um austero 

combate a corrupção. 

Este programa será implementado para normatizar a conduta do servidor 

público e seus dirigentes nas relações internas e externas, em especial nas 

compras e licitações e, também, nos subsídios e benefícios fiscais concedidos 

pelo Poder Executivo Estadual. 

 

OUVIDORIA, CONTROLADORIA, AUDITORIA  

Fortalecer a importância e aperfeiçoar os mecanismos de ouvidoria, 

controladoria, auditoria governamental e correição. Esses mecanismos obtêm 

status constitucional, ganham órgãos de natureza permanente e passam a 

contar com incentivos para expansão de sua adoção em todos as áreas do 

Governo do Estado. 

 

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

A participação da população é crucial para o combate da corrupção. Serão 

ampliadas as ações de controle social e transparência e a efetiva participação 

dos órgãos de controles (interno e externo). 

 

 

3.5 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 

Área que receberá uma grande atenção do governo, objetivando as seguintes 

ações iniciais: 

 



MODERNIZAR O FISCO ESTADUAL 

Promover alterações na legislação do Estado para permitir uma modernização e 

simplificação do Fisco Estadual, ampliando os benefícios fiscais, o melhor 

desenvolvimento das receitas estaduais e a redução dos desperdícios. 

 

BENEFÍCIO FISCAL PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

Alterar a legislação sobre cobrança do ICMS no tocante à diferença de alíquotas 

nas aquisições interestaduais relativas a microempresas e pequenas empresas 

optantes do SIMPLES. O objetivo é criar novas faixas de faturamento e 

percentuais para efeito de cobrança do citado imposto. A medida trará mais 

capacidade de investimento, competitividade e empregos no segmento.  

 

POLÍTICA DE BENEFÍCIOS FISCAIS 

Implantar uma política de benefícios fiscais, que permita a implantação de 

novos empreendimentos, bem como a expansão dos já existentes, que 

aproveite a oferta de gás (gasodutos), energia (inclusive solar e eólica), água e 

matérias-primas, com programas intregrados de qualificação dos trabalhadores, 

com maior incentivo para o desenvolvimento das pequenas cidades. 

Mato Grosso do Sul tem uma localização geográfica que é um importante 

diferencial competitivo, que será adequadamente explorado, inclusive com o 

desenvolvimento e implantação da RILA – Rota Internacional Latino Americana. 

 

AGRICULTURA FAMILIAR QUE DÁ CERTO 

Direcionar a estrutura da AGRAER para orientar, apoiar e fortalecer os 

agricultores familiares da “porteira pra dentro” e da “porteira pra fora”, 

estimulando esforços em culturas que viabilizem economicamente as pequenas 



propriedades. Investir e buscar recursos do orçamento federal para equipar 

assentamentos e pequenos produtores com implementos, insumos e frotas 

para escoamento da produção, com estímulo ao cooperativismo. 

 

MODERNIZAÇÃO DA DEFESA SANITÁRIA 

Modernizar e estruturar o sistema de defesa sanitária estadual por meio de 

aperfeiçoamento dos mecanismos que assegurem a sanidade dos vegetais, a 

saúde dos animais, a idoneidade dos insumos e serviços e a conformidade dos 

produtos agropecuários por meio de certificação, com a ampliação da 

fiscalização sanitária fixa e móvel tanto nas fronteiras estaduais como no 

perímetro interno, dando maior autonomia de gestão à agência de defesa 

sanitária animal e vegetal. 

 

DINAMIZAR AS CADEIAS PRODUTIVAS 

Desenvolver ações e incentivos que fortaleçam as principais cadeias produtivas 

do estado, visando ampliar o valor agregado dos produtos aqui fabricados, 

trabalhando a atração de empreendimento a partir das vantagens competitivas 

apresentadas pelo estado. 

 

AGRONEGÓCIO DE VANGUARDA 

Estabelecer benefícios aos produtores que apresentarem altos índices de 

produtividade, redução no tempo de abate (bovinos, suínos, aves) e que 

promovam recuperação de áreas degradadas. 

 

INDÚSTRIA FORTE 



Promover, com o apoio da sociedade civil organizada, em especial Sistema S e 

Federação das Indústrias de MS, um grande programa de desenvolvimento 

industrial do estado, com concessão de benefícios fiscais, geração de emprego e 

renda e educação corporativa.  

 

MEIO AMBIENTE 

Ampliar as funções econômicas e ecológicas das áreas e unidades de 

conservação, tornando compatível e sustentável a preservação do meio 

ambiente com investimentos e a geração de empregos. Será conferida especial 

ênfase às Áreas de Preservação Permanente (APPs), essenciais para que nossos 

rios não morram. Com especial atenção a Bacia Pantaneira e ao Rio Taquari. 

Fortalecer o Zoneamento Ecológico-Econômico, que deve ser entendido como 

um conjunto de ações voltadas para alterações do meio-ambiente, que visam a 

exploração racional dos recursos, a melhora da qualidade de vida da população 

e a preservação ambiental do território, como instrumento de referência ao 

planejamento territorial e de gestão ao desenvolvimento.  

 

ÁGUA É VIDA 

Estabelecer políticas, ações e projetos de governo que garantam a 

sustentabilidade do abastecimento de recursos hídricos em todas as regiões do 

Estado, realizando articulações com municípios e com a União para tanto, 

priorizar a preservação dos aquíferos e a recuperação de rios e matas ciliares, 

entre outras ações. 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS 



Cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos e prestar auxílio técnico aos 

municípios para a sua aplicação correta e célere no âmbito de cada cidade, por 

meio dos consórcios municipais com apoio do Estado, através da SANESUL. 

 

SANEAMENTO BÁSICO – FORTALECIMENTO DA SANESUL 

Efetivar em todo os municípios do MS 100% da rede de saneamento básico, 

como um grande programa de fortalecimento e sustentabilidade da SANESUL. 

Garantir políticas públicas de saneamento aos pequenos e grandes municípios; 

ampliar a tarifa social buscando garantir a população mais carente condições de 

acessibilidade aos serviços de saneamento; estabelecer a ampliação dos 

sistemas de saneamento como política de saúde pública. 

3.6 TURISMO 

O Turismo será ponto central para o desenvolvimento de várias cidades de 

nosso Estado, assim, o Sistema Estadual de Turismo concentrará as ações 

prioritárias nesta área: 

 

SISTEMA ESTADUAL DE TURISMO 

Investir na estruturação e na promoção de todos os polos de turismo 

atualmente explorados no Mato Grosso do Sul, para o fortalecimento do 

Sistema Estadual de Turismo (SET/MS), das Políticas Públicas Estaduais para o 

Turismo e do Plano Estadual de Turismo. 

Serão feitas gestões para a retomada de voos comerciais regulares para as 

cidades de Corumbá, Bonito, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas, garantindo 

benefícios fiscais às companhias aéreas. 

 

 



3.7 HABITAÇÃO 

A dignidade das pessoas, prioritariamente, se constitui em boa saúde, trabalho 

e habitação, neste ofício, concentraremos as ações em: 

 

DIMINUIR O DÉFICIT HABITACIONAL 

Construir casas para a população de baixa renda, em parceria com os governos 

municipal e federal, objetivando reduzir (ou até zerar nas pequenas localidades) 

o déficit habitacional. 

 

 

3.8 INFRAESTRUTURA 

O desenvolvimento de nosso MS passa por investimentos em infraestrutura, 

produção de energia e modernização. 

 

RECUPERAR E MODERNIZAR A NOSSA INFRAESTRUTURA 

Recuperar e modernizar a nossa infraestrutura é imperioso para a geração de 

milhares de empregos e melhorar a qualidade de vida da população, além de 

aumentar a competitividade daqueles que produz. 

 

GERAÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL 

Estimular, apoiar e incentivar empreendimentos que produzam energia a partir 

de fontes sustentáveis, com destaque para a energia solar, além de 

implementar uma grande programa de energia sustentável nas unidades 

administrativas estaduais, nas escolas e nos campi da UEMS.  

 



PRIORIZAR PROJETOS PARA A TRANSFORMAÇÃO DA MATRIZ DE 

TRANSPORTES 

Direcionar esforços políticos e econômicos para a captação de investimentos 

que amplie e modernize as malhas ferroviárias e hidroviárias, além de buscar 

recursos para melhorar as condições das rodovias que cortam o Estado. 

Ampliar a capacidade dos portos em parceria com o setor privado e cobrar a 

aplicação dos recursos destinados as melhorias hidroviárias nos rios Paraná e 

Paraguai,  previstos no Orçamento Geral da União. 

 

 

 

3.9 PROMOÇÃO SOCIAL 

Assistir as pessoas é fundamental, entretanto, devemos promover as pessoas, 

neste aspecto, nossos esforços prioritários serão: 

 

IMPLANTAR A REDE SOLIDARIEDADE 

Implantar a Rede Solidariedade com forte ação do Estado através de suas 

unidades, das unidades municipais e em parceria com as organizações da 

sociedade civil, ampliando o cumprimento da Lei Federal nº 13019/2014, de 

modo que elas auxiliem na implementação e na ampliação de políticas sociais 

nas comunidades em todo o estado. 

Manter e aprimorar a rede de proteção social aos sul-mato-grossenses mais 

desfavorecidos, e ainda, promover a geração e novos postos de trabalho e 

renda, além das ações continuadas de capacitação do trabalhador, em 

parceria com o Sistema S, Institutos Federais, Fundações Públicas e Privadas, 

Universidades e demais instituições que desenvolvam projetos com esse foco. 



 

RESTAURANTES POPULARES 

Os Restaurantes Populares devem ser implantados em regiões de grande 

movimentação diária de trabalhadores de baixa renda, formais e/ou informais, 

como, por exemplo, as áreas de concentração de pessoas e trabalhadores das 

grandes cidades. Além desse público, o programa visa a atender também 

idosos, desempregados e estudantes. 

 

 

 

 

APOIO AOS IDOSOS 

Desenvolver ações especializadas de apoio à saúde e à dignidade da população 

idosa. Apoiar municípios e instituições na criação, ampliação e melhoria de 

centros especializados para atender aos idosos.  

 

CIDADANIA AOS INDÍGENAS E ASSENTADOS 

Criar um grande projeto de serviços nas áreas de saúde, educação, cultura e 

artesanato, assistência técnica rural e assistência social voltada aos povos 

indígenas e assentados. Estimular a comercialização da produção dessa 

população, por meio da criação de pontos de comercialização, como feiras, 

mercados do produtor, centros regionais de comercialização, etc. 

 

 

3.10 CULTURA E ESPORTE 



A Cultura e a prática do esporte de nosso povo precisa ser resgata. Ampliaremos 

os investimentos nestas áreas, em especial nos seguintes programas: 

 

INCENTIVO A CULTURA – 1,5% DA RECEITA 

Fortalecer o investimento para às ações culturais, priorizando as questões e os 

artistas regionais. Destinar, de fato, 1,5% da receita para o desenvolvimento da 

cultura sul-mato-grossense, dando voz ativa ao Fórum Estadual de Cultura e 

seus respectivos colegiados, inclusive fomentar a retomada dos editais do FIC.  

Criar as temporadas culturais nas universidades e nas escolas estaduais, e em 

parceria com os municípios, na construção de um calendário estadual de 

eventos culturiais. 

Fortalecer a Rádio e a TV Educativa, incentivando a organização do Festival 

Estadual de Arte e Cultura da Juventude Sul-mato-grossense. 

 

PRAÇAS DA CULTURA 

Projeto, em parceria com os municípios, para o resgate da cultura local e 

regional, com a promoção de eventos populares nas praças e escolas.  

 

ESPORTE PARA TODOS 

Estimular a prática esportiva nas comunidades, através da construção e 

ampliação de ginásios, praças e centros esportivos, com especial apoio 

financeiro e institucional a programas de incentivo ao esporte.  

 

 

3.11 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 



A inovação nos processos administrativos, industriais e do desenvolvimento 

econômico como um todo, precisa de grande investimento em Ciência e 

Tecnologia, prioritariamente serão empreendidas as seguintes ações: 

 

MARCO REGULATÓRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

Criar política estadual de ciência, tecnologia e inovação, articulada com uma 

política industrial e educacional é fundamental em uma estratégia de 

desenvolvimento. Neste contexto está uma grande integração com as escolas 

estaduais de ensino médio, com os institutos federais e todas as 

universidades. A universalização do acesso à Internet é um desafio a ser 

superado para a maior democratização da informação. 

Estimular a implantação de Parques Tecnológicos Regionais destinados à 

instalação de empresas com seus sectores de PDI (Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação). 

Criar mecanismos de promoção a Feiras de Ciências e Tecnologias em parcerias 

com os diversos institutos federais, universidades e fundações. 

 

INVESTIMENTOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

Aplicação mínima de 0,5% da receita nas ações da FUNDECT – Fundação de 

Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato 

Grosso do Sul, em projetos estratégicos para o desenvolvimento do Estado. 

 

 

3.12 GESTÃO GOVERNAMENTAL 

A gestão pública deve ser encarada com seriedade, responsabilidade, e 

inflexível cumprimento dos postulados constitucionais, neste aspecto, o nosso 



projeto se diferencia e coloca as pessoas como o ponto central de 

desenvolvimento das ações de governo e serão realizadas, prioritariamente, as 

seguintes ações: 

 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE 

Melhorar o atendimento ao cidadão e às empresas, com a ampliação de 

serviços via internet.  

Reestruturar e modernizar todos os processos administrativos, em especial os 

processos de licenciamento ambiental e de abertura de empresa visando a 

redução dos prazos e a qualidade dos serviços. 

 

INSTITUIR O ESCRITÓRIO TÉCNICO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS 

Instituir o Escritório Técnico de Apoio aos Municípios (Promunicípio) para 

viabilizar a apresentação de projetos adequados às exigências técnicas do 

governo federal e do próprio governo do estado, além de propiciar orientações 

para a célere e eficaz prestação de contas dos convênios executados. 

 

MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DA GESTÃO 

Implementar políticas de otimização dos recursos, com vistas a evitar os 

desperdícios, com mapeamento, reengenharia e “manualização” dos processos, 

inclusive na forma on-line.  

 

PREVIDÊNCIA ESTADUAL 

Fortalecer a Previdência Estadual com políticas voltadas para o aumento dos 

ativos e diminuição do déficit previdenciário, além de fomentar a efetiva 

participação dos servidores públicos na gestão da AGEPREV. 



 

COMPRAS E LICITAÇÕES 

Implantar o Programa de Compliance nas aquisições estaduais com a 

participação e controle da sociedade, além de estimular os negócios com micro 

e pequenos empreendimentos e aumentar a transparência. 

 

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR ESTADUAL 

Reestruturar todas as carreiras de servidores públicos estaduais, visando a 

máximo aproveitamento das potencialidades, evitando desvios de funções e 

sombreamentos de cargos e carreiras. 

Incentivar a qualificação profissional, ampliando as ações da Escola de Governo 

e o acesso aos cursos da Universidade Estadual – UEMS.  

Dotar o estado de carreiras funcionais estratégicas. 

 

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO EM ÂMBITO NACIONAL 

Estabelecer relações estreitas com a bancada federal, com o Governo Federal e 

seus Ministérios, com os municípios do Estado, em fóruns nacionais e regionais, 

priorizando a participação em projetos e o compartilhamento de soluções de 

vanguarda na gestão pública. 

 

EQUILÍBRIO DAS CONTAS 

Ampliar a captação de recursos provenientes do orçamento da União. Buscar a 

sustentabilidade e a simplificação das receitas tributárias. Fazer a revisão dos 

contratos de maior valor e a análise dos principais gastos, identificando 

oportunidades de redução imediata e de longo prazo.  



Modernizar os processos e os relatórios gerenciais da folha de pagamento do 

Estado, visando a eliminação de erros. 

 

 

 

 


