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Apresentação
Este documento, Relatório 2a, constitui um dos produtos do trabalho do IBAM junto à Agem relativo à
elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) da Região Metropolitana do Vale do Rio
Cuiabá (RM-VRC), regulado pelo contrato firmado entre as partes em 20 de julho de 2016. O trabalho é
realizado conforme os termos do Edital de Concorrência Pública nº 001 / 2016 / AGEM / VRC e seus
respectivos anexos, resultante do Processo nº 015 / 2015 / AGEM / VRC.

Os municípios metropolitanos integrantes do trabalho junto ao Governo do Estado de Mato Grosso são:
Acorizal, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio de Leverger e Várzea
Grande. Outros sete municípios, do chamado entorno metropolitano, também são objeto de estudos nos
temas que lhes são pertinentes por suas interações com dinâmicas dos demais. Em atenção ao Termo de
Referência que norteia a execução do trabalho, essa etapa do Prognóstico foi cumprida em reuniões
realizadas nos seis municípios integrantes da RM-VRC, entre os dias 9 e 12 de maio de 2017.

A partir dos resultados do Diagnóstico Consolidado em sua versão final, particularmente das suas conclusões,
foi realizada uma oficina de trabalho interna da equipe do IBAM para a discussão de cenários futuros e a
definição de programas, projetos e ações que pudessem responder às questões merecedoras de incentivos,
mitigação ou erradicação na implementação do PDDI. Esse material preliminarmente elaborado para
discussão com os interessados em cada um dos eventos, resultou em uma apresentação da equipe do IBAM
seguida de comentários e contribuições dos participantes registradas em relatoria que irá instruir a revisão,
o aperfeiçoamento e o desenvolvimento das propostas.

Este produto consolida, portanto, o material relativo à organização, programação, convocatória, inscrições,
realização, apresentações técnicas e debates, além de um registro fotográfico das reuniões realizadas junto
aos municípios. Como se esperava dessa etapa, o material bruto reunido durante os eventos constitui insumo
para melhorar a interlocução com os atores chave na construção do Prognóstico, particularmente de cada
programa, devendo orientar detalhamentos e mesmo geração de novas ideias para o produto final do PDDI.
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Programação dos Eventos
A programação geral das reuniões técnicas, com datas, horários e locais, foi organizada pela Agem junto aos
municípios e cumprida de acordo com o seguinte convite tornado público pela Agem:

O programa específico das reuniões temáticas nos seis municípios seguiu uma estrutura básica de atividades,
com ajustes pontuais exigidos em alguns casos, conforme o seguinte:

PROGNÓSTICO
Programa das Reuniões Técnicas
9 a 12 de maio de 2017
.............................................................................................................................................................................
08h30m / ou 15h

Abertura
Instituição anfitriã e Agem
.............................................................................................................................................................................
08h45m / ou 15h15m

Nivelamento de informações
Retrospectiva e apresentação do processo de trabalho na reunião técnica
IBAM
09h / ou 15h30m

Cenários
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.............................................................................................................................................................................
09h15m / ou 15h45m

Dúvidas, questões, debates
TODOS OS PARTICIPANTES
.............................................................................................................................................................................
09h30m / ou 16h

Matriz de relações entre diagnóstico e propostas
09h45m / ou 16h15m

Programas Metropolitanos
TERRA Regular
ECONOMIA Regional Dinamizadora
CIDADANIA para o Desenvolvimento
IDENTIDADE Cultural Regional
URBANISMO em Rede
MOBILIDADE Metropolitana Integradora
SANEAMENTO Ambiental
VALE Sustentável
.............................................................................................................................................................................
10h45m / ou 17h15m

Contribuição dos participantes
TODOS OS PARTICIPANTES
11h45m / ou 18h15m

Encerramento
.............................................................................................................................................................................
Além dos oito programas formalmente apresentados nas reuniões, um nono programa, intitulado “Gestão
Interfederativa”, ainda em fase embrionária de desenvolvimento pela equipe do IBAM e sujeito a alternativas
frente à interpretação do novo marco legal do assunto, particularmente o Estatuto da Metrópole, foi também
anunciando e debatido em suas linhas gerais, devendo ser levado às audiências públicas para compor o
quadro de programas do PDDI.
Uma programação mais detalhada dos eventos foi organizada, por município, com definição de endereços
dos locais de reuniões; público alvo específico nos municípios; telefones de contatos de todos os locais de
apoio; providências logísticas e de infraestrutura de apoio acertadas entre a Agem, o IBAM e as Prefeituras.

Divulgação, Convocatória e Mobilização de Participantes
As atividades de convocatória e mobilização ficaram sob a responsabilidade da Agem, como previsto no TR.
Para a organização e logística das Reuniões Temáticas – Etapa do Prognóstico foram assumidas as seguintes
responsabilidades e compromissos mínimos entre as partes:
Responsabilidades do IBAM:
• Divulgação capilar dos eventos junto aos seus interlocutores diretos no processo de trabalho;
• Estruturação do programa técnico dos eventos;
• Coordenação técnica do conteúdo temático das exposições;

11
• Condução do processo dos eventos;
• Mediação dos debates e;
• Relatoria final.
Responsabilidades da Agem:
• Convite público, dirigido e aberto, de participantes;
• Disponibilização de espaços adequados devidamente mobiliados, arrumados e equipados com aparatos
de som, computadores e projetores para a realização dos eventos;
• Apoio de secretaria nos locais dos eventos;
• Oferta de material de consumo básico aos participantes (papéis e canetas para anotações);
• Cavaletes e papéis para flip-chart;
• Coffee-Break opcional.
Perfil dos participantes
O IBAM replicou junto aos seus principais interlocutores técnicos o convite para participação nas Reuniões
Temáticas via e-mail, WhatsApp e Messenger para distintos agentes dos setores públicos, das universidades,
dos conselhos, de grupos sociais diversos e entre pesquisadores e consultores de referência no campo. Foi
solicitado a todos que fizessem inscrições em formulário eletrônico, cuja forma de acesso foi informada em
todos os meios de convite. Vale realçar que o site do projeto disponibilizava o formulário eletrônico, cujo link
de acesso foi também encaminhado via e-mail e WhatsApp.
Quantidade de inscritos e sua distribuição pelos seis municípios da Região Metropolitana, considerando que
alguns compareceram a eventos em mais de um município:
Municípios
Acorizal
Chapada dos Guimarães
Cuiabá
Nossa Senhora do Livramento
Santo Antônio de Leverger
Várzea Grande
Total

Participantes
29
42
66
22
42
46
247

Fonte: IBAM / Tabulação das listas de presenças nas reuiões

Apresentação da equipe do IBAM
Essa jornada de reuniões técnicas junto aos municípios, para tratar da questão metropolitana que os envolve
em torno das Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs) e da perspectiva de desenvolvimento, teve como
propósito trabalhar sobre ideias ainda em construção. Inicialmente foi feito um resumo das principais
conclusões do Diagnóstico Consolidado colocado à disposição pública em sua versão final na página do
projeto (www.pddivrc.ibam.org.br/documentos). A seguir a equipe do IBAM propôs a reflexão coletiva sobre
três cenários futuros (Rio, Pântano e Piracema) que podem ocorrer na região em função de fatores relevantes
indicados no TR e outros sugeridos pelo IBAM para o horizonte de tempo até o ano de 2028. Os cenários são
explicitados no anexo 1, que traz os slides conforme apresentados durante as reuniões técnicas.
Finalmente, foram apresentados e colocados em debate tanto a estrutura geral dos programas propostos
quanto um detalhamento mínimo de cada um que favorecesse a compreensão da estratégia geral do
prognóstico, sobretudo a partir das sinergias esperadas do conjunto de propostas. O objetivo foi reunir
contribuições dos participantes para aperfeiçoar as propostas. A formulação e estruturação de cada
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programa seguiu um modelo mínimo, que apresentava a ementa do programa, seus subprogramas e
atividades e possíveis atores e parceiros bem como as referências obrigatórias.
O conteúdo da apresentação da equipe do IBAM nos eventos ocorreu a partir dos seguintes tópicos:
•

Nova etapa do PDDI,

•

Questões conclusivas do Diagnóstico (apresentadas por eixo tématico);

•

Cenários;

•

Matriz de relações entre diagnóstico e propostas;

•

Programas.

Registro dos debates e contribuições dos participantes
Todas as atividades realizadas nas reuniões técnicas foram registradas em ata oficial elaborada pela Agem e
em relatoria específica de conteúdo elaborada pelo IBAM, contendo sugestões e comentários encaminhados
ao processo de trabalho e ao produtos do PDDI nos temas apresentados.
_______________________________________________________________________________________

1ª REUNIÃO DIA 09/05 (manhã) - MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
INTERVENÇÃO 01
Participante: Pergunta o que existe de efetivo sendo feito no âmbito das regiões metropolitanas. Quais
modelos nacionais e internacionais deram certo? Quais são os gargalos? Como os bons exemplos podem ser
aplicados e servir de referência?
Intervenções Complementares:
Alberto Lopes/IBAM: faz um panorama do tema apresentando exemplos e situações em diversos países,
assinalando que a gestão metropolitana no Brasil tem sido assistemática e descontinuada. Relembra o
modelo de associativismo no Sul do Brasil onde não houve latifúndio, monocultura, escravidão que
favoreceram o surgimento de outros arranjos cooperativos. Comenta sobre a EMPLASA em São Paulo, que
é, por exemplo, uma sociedade anônima.
Marcos/IBAM: complementa a respeito da produção técnica, banco de dados, indicadores, programas
acompanhados e o corpo técnico que a EMPLASA possui. Relembra também a regionalização orçamentária
no Sudeste e o caso da Bahia, com regionalizações culturais.
Alberto Lopes/IBAM: finaliza citando mais um exemplo, do ABC Paulista, cuja região foi movida pelo quadro
de ameaças (falta de emprego, perda de indústrias), destacando que o desafio é a cultura da cooperação
existente e a qualidade do capital social, que vai depender de uma ação inovadora e coletiva a nível
local/regional.
INTERVENÇÃO 02
Participante: Faz uma contribuição a respeito de um projeto de TAPURAH e nove municípios que
acompanham a localidade, informando que há um programa sendo desenvolvido lá, onde, apesar de não ser
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região metropolitana, é um bom exemplo de resultado de desenvolvimento integrado. Conseguiram com
indicadores e trabalho coletivo apontar um novo eixo de desenvolvimento que acompanha a MT338. Chamase Centro de Cidadania e Transformação, que trabalha com educação, panificadora, eventos, cozinha e
outros. Considera uma oportunidade de olhar boas práticas e outras experiências em Mato Grosso, embora
sejam contextos diferentes. Informou ainda que o munícipio dará início ao processo de planejamento
estratégico municipal em cooperação com TCE/MT no dia 24/05 e que os trabalhos já realizados no projeto
PDDI, serão subsídios importantes para o referido trabalho. Finaliza questionando o que é estratégico e pode
ser levado para esse plano?
Intervenções complementares:
Participante: Sugere uma pergunta que seja a norteadora de toda o processo de trabalho: Isso ajuda as
pessoas? Atende aos interesses da população? Acrescenta que refletir sobre o que seria bom para cidade e
para as pessoas auxilia no levantamento de problemas e soluções. Quando só se vê o interesse individual
não se vê o interesse coletivo.
INTERVENÇÃO 03
Participante: Comenta ter participado de um evento realizado pela FUNASA e UFMT que envolve vários
estados do centro-oeste para discutir um plano de saneamento rural, que é muito significativo para a região,
pois em Chapada dos Guimarães 46% da população vive na área rural. Assim, destaca a necessidade de
considerar no plano local / regional o saneamento rural. Destaca ainda que saneamento é saúde pública,
mental, bem-estar social, citando como exemplo os casos de dengue, zika e Chikungunya, que envolvem
também educação ambiental e participação da própria população. O saneamento deve ser priorizado.
Conclui dizendo que não podemos falar que uma cidade tem saúde, educação, turismo se nela não houver
saneamento e pergunta onde pode localizar os documentos e informações relativas ao trabalho do PDDI.
Intervenções complementares:
Claudia Nakamura/IBAM: destaca que no diagnóstico foram identificados problemas de saneamento no
meio rural, mas a expectativa é que este tema seja um componente do Plano Municipal de Saneamento –
PMSB, que está em processo de elaboração.
Alberto Lopes/IBAM e Odenil Alcântara/Agem-MT: informam que a página do PDDI na Internet
(www.pddivrc.ibam.org.br) possui informações atualizadas e os documentos acessíveis a todos.
INTERVENÇÃO 04
Participante: Comenta sobre a percepção do PDDI a partir da leitura do diagnóstico. Compreende que o plano
abrange a escala metropolitana, indo além do município, e como as interações entre as cidades acontecem
e como a dinâmica de uma interfere na da outra. Considera necessário ainda que a prefeitura escute mais os
atores da cidade, tanto na área urbana quanto na área rural.
INTERVENÇÃO 05
Participante: Considera o trabalho bastante consistente. Sobre os cenários, preocupa a continuidade dos
processos, pois na prática os planos e outras instrumentos de planejamento e gestão, embora muito bem
elaborados tecnicamente, não são implementados. Entende que o Estatuto da Metrópole é muito novo,
relembrando o aglomerado urbano Cuiabá - Várzea Grande que foi formado antes disso e cuja gestão deixou
a desejar. Pergunta qual o futuro da implantação do PDDI, pois na hora que vai para a prática os planos não
são implantados. Hoje temos a Agem, a SECID e a SINFRA, mas acaba não vendo uma interlocução entre eles.
Preocupa a efetividade do estudo pois ao mesmo tempo que se constrói o processo do PDDI, é necessário
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estar atento aos processos de forma articulada, para não acontecer como foi o caso do VLT. Pergunta se foi
avaliada a questão do estado e da gestão no plano.
Intervenções complementares:
Alberto Lopes/IBAM: Compreende que o tema da gestão é fundamental, porém informa que os estudos ainda
não estão maduros para serem apresentados como propostas. Imagina-se que a Agem não deve virar uma
superestrutura. Necessidade de definir como se dará o papel da Agem na articulação de ações dentro da
Região de Planejamento VI do Estado de Mato Grosso. Comparação entre a estrutura atual de gestão
metropolitana e o que determina o Estatuto da Metrópole para definição dos ajustes necessários à legislação
federal. Parece essencial que os municípios comecem a definir pessoas/setores que tratarão dos temas
metropolitanos e que farão a articulação entre os municípios e a gestão metropolitana. Há ainda a questão
dos recursos, ou seja, como será a participação dos municípios no aporte de recursos para a gestão
metropolitana. O assunto da gestão está sendo trabalhado e na próxima rodada de Audiências Públicas terão
propostas de organização da gestão. Destaca ainda que na descrição dos programas esta avaliação está
presente, com a identificação de todos os atores que deverão ser consultados e articulados.
INTERVENÇÃO 06
Participante: Lembra da SINFRA como um ator do programa de Economia Regional Dinamizadora.
INTERVENÇÃO 07
Participante: Considera a SEAF (Secretaria Estadual de Agricultura Familiar) como ator e não só como
referência do programa de Economia Regional Dinamizadora.
INTERVENÇÃO 08
Participante: Indaga o que a equipe do IBAM considera parceiros? Sugere que o Ministério Público fosse
citado como parceiro em todos os programas do PDDI. Apontou ainda que Chapada dos Guimarães tem um
problema grave em relação a regularização fundiária, devido a problemas de aforamento, cartas concedidas
a áreas exploradas de forma irregular, invasões. Segundo o participante, em Chapada dos Guimarães esse é
um tema sensível; se não for regularizado vai acabar emperrando ações do plano (agricultura familiar,
emprego). É um desafio. Destacou ainda o seguinte: durante o Festival de inverno há muitos acidentes na
estrada, com a polícia tentando mobilizar os comboios; não existe uma mobilidade urbana planejada para os
eventos culturais; poderiam, por exemplo, fornecer ônibus aos eventos em horários diferenciados, para
programações específicas e pontos de acesso a bicicletas ou ainda micro-ônibus; falar em mobilidade urbana
e transporte alternativo é também falar em plantar árvore e requer tempo, é algo que tem que ser pensado
para já; é importante pensar em estruturas permanentes para que as coisas não fiquem só na vontade dos
gestores do momento; em Curitiba, há o IPPUC, por exemplo; são estruturas permanentes que podem
favorecer a atenção ao planejamento; em Chapada não há equipe para a gestão urbana e há sete anos não
são realizados concursos públicos; temos que pensar as estruturas permanentes, pois do contrário será difícil
colocar na prática as ações propostas; sobre os programas de Economia e Vale Sustentável, há mecanismos
de incentivo a práticas sustentáveis, com Incentivos fiscais e tributários para apoiar a agricultura orgânica
familiar, como, por exemplo, no Estado do Paraná, onde há um programa de alimentação orgânica em que
as escolas ganham incentivos para comprar integralmente dos produtores orgânicas, com a garantia de
mercado.
INTERVENÇÃO 09
Participante: Observa que Cuiabá era conhecida como Cidade Verde e que quando se fala em arborização
foca-se muito em Cuiabá. Mas, seria necessário pensar nas demais cidades; Chapada dos Guimarães tem a
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fama de ser uma cidade mais fresca que Cuiabá, mas estaria perdendo esse título. Arborizar a Chapada
também é necessário e tem que ter o cuidado de faze-lo com espécies nativas e não exóticas.
INTERVENÇÃO 10
Participante: Propõe que as ações do PDDI terão que ser direcionadas para o bem-estar da população. Em
Chapada há muitos problemas ocasionados pela vinda das pessoas de Cuiabá. No caso dos eventos, deveriam
pensar em estacionamentos fora da cidade, como um promotor falou sobre os ônibus. Sugere que se proíba
a circulação dos carros nos dias de eventos. Alerta para caminhões pesados que continuam passando pelo
centro histórico.
INTERVENÇÃO 11
Participante: Atenta para que se leve em consideração as redes hidrográficas e a questão das nascentes, pois
não é em todo lugar que se pode fazer expansão urbana por causa da delicadeza das redes (áreas importantes
para reposição de aquífero, nascentes, alagados). Considera necessário dar ênfase também para áreas que
poderiam abrigar futuras Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs). Também sugere o princípio “poluidor
pagador” tanto para água quanto para esgoto.
INTERVENÇÃO 12
Participante: Informa inicialmente que na mesma data (09/05) haverá uma reunião na SECID para o programa
de água potável para 60 comunidades, no qual Paraíso do Manso e Mata Grande, duas localidades de
Chapada dos Guimarães, foram contempladas. Considera que as propostas do PDDI fazem parte de um
processo que será construído paulatinamente, em que algumas propostas já estão contempladas, a exemplo
do trânsito e respectivas reclamações nas épocas dos eventos. Lembra da realização da Feira Literária que
será realizada no próximo fim de semana (12 e 13/05). Destaca que um projeto de sinalização viária,
elaborado pela equipe da Prefeitura de Cuiabá, foi doado para a prefeitura de Chapada dos Guimarães,
propondo-se mudanças significativas no sistema de trânsito municipal, incluindo compartilhamento de vias
entre pedestres, carros e ciclistas. Informa que as mudanças deverão ser paulatinas, pois toda mudança traz
reação da população, mas farão todas as discussões e reuniões necessárias. Abordou também o tema do
concurso público que vai ser retomado, pois faz sete anos que a prefeitura não realiza concursos. Destacou
a implementação do projeto Águas do Futuro, do MPMT em parceria com a Promotoria do município, na
proteção de seis nascentes que já abastecem rio Cuiabá e o rio Coxipó e a reativação da área de esporte,
através da Secretaria de Esporte e Lazer. Finalizou comentando sobre a circulação de caminhões no centro
histórico e a ideia de que a BR-251 se torne uma estrada parque, para que nela não seja mais permitido o
tráfego de veículos pesados.
INTERVENÇÃO 13
Participante: Identifica o tema do turismo em três programas do PDDI apresentados, avaliando como positiva
essa inserção, porém questiona como seria essa participação. Observou que a grande questão é a criação do
roteiro de uma forma participativa e sua comercialização. Comenta que a Secretaria de Turismo de Chapada
dos Guimarães está desenvolvendo o projeto do Voucher, regulamentando a logística e definindo valores
para conservação. Diz ser necessário criar uma lei para o sistema e aplicá-lo em formato aberto (em forma
de teste); pois existe a iniciativa do Voucher Único, do Ministério do Turismo, mas não é instituído; considera
que dentro da lei deve-se criar uma estrutura de fiscalização. Encerra a intervenção afirmando que há um
trabalho de sensibilização, mas não institucionalizado.
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INTERVENÇÃO 14
Participante: A intervenção está formulada como colaboração ao programa Urbanismo em Rede,
especificamente subprograma sobre perímetros urbanos e áreas de expansão urbana, citando o município
de Cuiabá que, em 2007, congelou seu perímetro urbano, numa ação que considerou extremamente positiva.
Segundo o participante, porém, nas outras cidades da região há municípios que não têm o perímetro urbano
bem definido, outros não têm perímetro, alguns não possuem o Plano Diretor Municipal (Acorizal, Nossa
Senhora do Livramento). Em Várzea Grande, por exemplo, há um perímetro extenso, considerado urbano,
mas que incluiria áreas ainda com características rurais. Em Chapada dos Guimarães há demanda para novos
empreendimentos imobiliários. Mesmo com as políticas habitacionais, não se conseguiria ainda vislumbrar
modelos que tragam as populações mais pobres para o centro, para as áreas mais centrais. É um ponto crucial
no perímetro urbano. Em relação ao licenciamento urbanístico de empreendimentos de alto impacto, seria
interessante se os municípios tivessem autonomia para fazer essa gestão, pois essa autonomia contribui
significativamente para destravar o processo do licenciamento ambiental. Destacou também a importância
dos planos diretores regionais e municipais estarem dialogando com outros instrumentos de planejamento
municipal, visando a qualificação do processo de planejamento e gestão; em especial a adequação dos Planos
Diretores ao PDDI.
Intervenções complementares:
Henrique Barandier/IBAM: atentou para a necessidade de um ambiente de cooperação no âmbito da Região
Metropolitana, no sentido de uma mudança de relação, saindo da relação de balcão entre municípios e
estado. Comenta que é necessário pensar outras possibilidades institucionais na perspectiva de articulação
e integração da região.
INTERVENÇÃO 15
Participante: Questionou como os planos diretores dialogam com o PDDI, destacando que existe a
apropriação pelo privado de alguns pontos turísticos e assim o direito à paisagem fica um direito para poucos,
sem acesso para a maioria da população. O direito à paisagem será um direito para poucos? Haverá um
mecanismo que facilite um acesso ou ficará um espaço constrangido?
Intervenções complementares:
Participante: Se referindo ao Plano Diretor elaborado em 2010, esclarece que o mesmo realizou estudo (carta
geotécnica) que definia para onde a cidade de Chapada dos Guimarães, poderia se expandir ou não. Comenta
ainda que já ocorreram casos de guias e turistas serem expulsos pelos proprietários.
INTERVENÇÃO 16
Participante: Informa que há pouco tempo atrás houve um curso de capacitação da SEMA, para fazer o
licenciamento ambiental de baixo impacto nos municípios.
INTERVENÇÃO 17
Participante: A respeito da proposta dos CONSEGs (Conselho de Segurança), sugere consultar a pesquisa do
programa “Instinto de vida”, onde várias ONGs se uniram no Brasil e em países vizinhos, pois mais pessoas
estão morrendo por conta da violência urbana do que em relação às guerras. Sobre o programa de cidadania,
sugere a criação de escolas, como por exemplo no tema da música, a criação de um conservatório; no tema
do esporte, uma escola de esporte. Lembra que recentemente Chapada dos Guimarães recebeu a orquestra
de Nova Mutum, que foi formada porque havia um conservatório na cidade. Considera que deve haver
iniciativas do tipo nos municípios ou no estado.
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Cláudia Nakamura/IBAM: Sugere que talvez o conservatório possa ser metropolitano.
Alberto Lopes/IBAM: encerra agradecendo a presença de todos os participantes e informa que a próxima
etapa é de Audiências Públicas. Fica acordado que as ementas dos programas apresentados serão
disponibilizadas no site para que seja acessível a todos e que possam fazer contribuições.
_______________________________________________________________________________________

2ª REUNIÃO DIA 10/05 (manhã) - MUNICÍPIO DE ACORIZAL
Ao início da apresentação, fica acordado entre os participantes que os debates e discussões sobre as
apresentações da etapa prognóstico ocorrerão ao final das explanações sobre os programas.
INTERVENÇÃO 01
Participante: Pergunta como vão ser articuladas e viabilizadas as propostas do PDDI no âmbito estadual.
Quando o plano vai ser instituído por lei? A Agem – MT é a responsável? Cada secretaria vai apoiar os
municípios?
Intervenções complementares:
Participante: Há um eixo central das propostas apresentadas? Os programas serão pensados juntos ou
haverá uma priorização dos programas? Quais programas e subprogramas seriam o eixo principal de ação?
Considera que a contribuição do município seria com base nisso e que os municípios poderiam contribuir
mais se soubessem as prioridades, inclusive com o que foi falado em relação aos custos.
Alberto Lopes/IBAM: Esclarece que o plano, com suas propostas de Programas, será formalizado por meio de
uma Lei Estadual, servindo de diretriz para toda a administração pública estadual, mas contendo também a
estruturação da gestão interfederativa, com participação dos municípios e decisões do CODEM. Avalia,
porém, que as prioridades podem ser pensadas também em função de oportunidades; se há recursos pode
ser feito agora, porque a oportunidade está aí. Devolve a questão aos participantes, perguntando quais
seriam as prioridades do município consideradas em função das propostas que foram apresentadas aqui.
Rosimere Souza/IBAM: destaca também que os produtos das etapas de diagnóstico e prognóstico já poderão
subsidiar o processo de elaboração do PPA Municipal para o período 2018-2021;
INTERVENÇÃO 02
Participante: Considera que a questão das prioridades deva estar no plano de cada município, pois as
questões de Acorizal são diferentes das de Cuiabá. Faz uma avaliação dos programas em relação ao que já
vem sendo feito pelo município: na economia, por exemplo, há duas linhas de desenvolvimento econômico,
uma rural e outra urbana. Na rural, aponta um plano para pensar a logística e a comercialização da cadeia
produtiva (local e centro urbano). Na urbana, aponta o potencial turístico e também a organização
empresarial e incentivos para nota eletrônica que os municípios podem dar a esses empresários. Cita
também a ideia de organizarem uma horta comunitária. As prioridades seriam a promoção do emprego e a
geração de renda, com destaque para a organização empresarial dos produtores rurais e urbanos. No eixo
da cidadania, cita o projeto de regularização fundiária, porque regularização seria cidadania e a criação de
áreas de lazer favoreceriam a interação social. Em relação a Segurança Pública, que é impactante na Região
Metropolitana, menciona a preocupação de sair da residência para visitar Chapada dos Guimarães e ter
segurança de que as residências na origem não serão furtadas? Isso ocorreria na Região Metropolitana como
um todo. Na questão de cultura e turismo, aponta a necessidade de levantamento da estrutura atual do
município, da logística necessária para um plano de desenvolvimento de cultura e turismo.
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Intervenções complementares
Rosimere Souza/IBAM: informa que a questão da Segurança Pública também tem a ver com a dinâmica dos
municípios menores em função do que ocorre no eixo Cuiabá-Várzea Grande.
INTERVENÇÃO 03
Participante: Observa que todos os munícipios devem ficar atentos ao que acontece na metrópole (Cuiabá e
Várzea Grande), avaliando e monitorando os impactos de projetos estruturantes sobre os demais municípios,
a exemplo da Ferrovia Rondonópolis - Cuiabá. No caso da implantação do parque tecnológico, Cuiabá abriu
mão e passou para Várzea Grande abrigar essa unidade de produção de conhecimento e mão de obra
qualificada técnico-cientifica. Considera necessário pensar como todos os municípios da região poderiam se
beneficiar e avaliar os impactos destes grandes projetos.
INTERVENÇÃO 04
Participante: Continuação da avalição dos programas em relação ao que já vem sendo feito pelo município:
Sobre ordenação urbana, Acorizal tem como meta a lei de uso de ocupação do solo, cadastro dos imóveis,
criação de mosaico das áreas de domínio municipal em que a posse é da prefeitura para regularização.
Conseguiram encontrar a lei de perímetro, precisam partir agora para os distritos. Considera necessário um
levantamento social das necessidades de habitação e empregos para estudo de localização de loteamentos.
Na questão da mobilidade, considera necessário o estabelecimento de estrutura rodoviária, inserindo
Acorizal na rota de linhas de transporte público, com criação de lei específica sobre vias/estradas municipais.
INTERVENÇÃO 05
Participante: Comenta que é um grande desafio articular de verdade a Região Metropolitana. Todo o
processo apontaria para isso e não tem dúvida quanto à competência do IBAM na condução técnica do
trabalho. Porém, pensa na aplicabilidade do plano. Preocupa-se com o fato da área de infraestrutura
(SINFRA) do governo do estado estar lançando várias obras sem entendimento transversal dentro da
estrutura do estado. Observa que na reunião não há ninguém presente da SINFRA. Considera que a própria
Agem ainda não está instrumentalizada para o enfrentamento que tem que ter. Propõe que esse diagnóstico
tenha que ser revisto em função dos novos dados que vêm desse processo; algo que seja efetivo. Outro
exemplo, o Rodoanel, impactaria nos municípios da RM; quando se discute perímetro urbano o rodoanel
passa a ser um instrumento de ocupação, só que é uma ação do governo do estado que nunca conversou
com os municípios a respeito. Ainda nos grandes empreendimentos (do distrito de guia até rodoanel e de
Rosário Oeste - Acorizal) nada teria sido feito.
INTERVENÇÃO 06
Participante: Questiona sobre a rodovia que liga a Cuiabá: Parece que não tem regra a nossa rodovia, cada
vez mais longe de Cuiabá (estabelecimentos colocam mais quebra-molas no trajeto sem planejamento).
Antes gastava-se 55min, 1h10, 1h15... hoje com asfalto leva mais que esse tempo, se for na velocidade
indicada, leva 1h30. Atualmente já são 16 quebra-molas e há mais uns 6 que estão em estudo para serem
colocados.
INTERVENÇÃO 07
Participante: Preocupação e atenção que cada município tem que ter. O grande impacto na metrópole tem
que ver como isso impacta em Acorizal. Considera que se não for apresentado um nível de prioridade aos
gestores, como os municípios em si não tem recurso, vão fazer ações isoladas, alheios a administração.
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Intervenções complementares
Alberto Lopes/IBAM: esclarece que, com base no Estatuto da Metrópole, já estaria prevista a participação do
município tanto na Agem quando no CODEM; e além disso poderiam ser pensadas as articulações dentro de
estruturas como as de câmaras temáticas vinculadas ao CODEM. Caberia pensar os elos de contato, pensar
que a gestão metropolitana pode se apoiar em pelo menos uma pessoa de cada prefeitura que participe na
Agem e na câmara temática quando houver votação desses projetos. As prefeituras precisariam se organizar
internamente para ter voz nesses locais.
INTERVENÇÃO 08
Participante: Sugere que o município seja convidado para as demais reuniões para que assistam também as
demais reuniões, porque é necessário que os municípios discutam entre si.
INTERVENÇÃO 09
Participante: Aponta que não viu a parte de assistência social. Cita o exemplo do investimento da Fábrica de
Gelatina que gerou impactos ambientais e sociais. São 300 homens num município, o que impacta na
prostituição, dependências químicas, economia informal e que isso tudo reflete no CRAS (Centro de
Referência da Assistência Social).
INTERVENÇÃO 10
Participante: Como sugestão dessa agenda, recomenda que de agora até a finalização do plano e até mesmo
depois, com a continuidade da Agem, frente à realidade de Acorizal as demandas não nos permitiriam a
ausência de muitas pessoas todos os dias: sugere, a seguir, uma reunião conjunta de todos os municípios no
processo do PDDI. Por uma questão de necessidade do município, que houvesse uma agenda para que os
municípios que compõem a região pensassem conjuntamente através dos eixos, considerando-se importante
saber o que os outros municípios estão fazendo para que possam pensar também para seu município.
Intervenções complementares:
Alberto Lopes/IBAM: informa que uma proposta do IBAM foi elaborada no sentido de fazer com que as
reuniões acontecessem com todos os municípios ao mesmo tempo, através do eixo temático. Porém, de
acordo com o Termo de Referência, não foi possível fazer essa alteração.
_______________________________________________________________________________________

3 ª REUNIÃO DIA 10/05 (tarde) - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERVENÇÃO 01
Participante: Inicialmente destaca que já participou de alguns encontros do PDDI no qual percebe-se sempre
uma dispersão. Sugere que, se possível as reuniões fossem feitas à noite, pois muita gente trabalha na zona
rural, na zona urbana. Apesar de que em Várzea Grande foi feito um esforço de mobilização, muita gente
que poderia estar não está presente. A seguir comenta sobre a situação fundiária no munícipio, destacando
a questão dos vazios urbanos existentes e do projeto da rodovia que circunda a cidade, o rodoanel em Cuiabá
e Várzea Grande (sai de Coxipó, circunda o Chapéu do Sol, atravessa a BR-070, atravessa a ponte em Santo
Antônio de Leverger e chega em Várzea Grande); se esse contorno for concluído haveria um esvaziamento
do trânsito desordenado de caminhões que passam por dentro da cidade de Várzea Grande e uma expansão
do perímetro urbano na sua direção. Acrescentou que a rodovia dos imigrantes estaria completamente
obstruída, com problemas para atravessar. O participante disse ainda: fazemos parte da comissão de
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regularização fundiária, temos aproximadamente 30 mil lotes urbanos irregulares, invadidos ou em áreas do
município, estado ou união federal que precisam ser regularizados. Para ele o problema é complexo, difícil
com relação a ocupação das residências. O pessoal que mora na periferia estaria vindo para Várzea Grande,
que estaria virando uma grande cidade dormitório, de pessoas que não tem renda, e que vem em busca de
emprego, saúde, educação para os filhos, em busca de segurança. Cita também a irregularidade dos
assentamentos rurais do INCRA, cujos assentados não tem titulação, impedindo o apoio efetivo à agricultura
familiar no município, que também sofre com a falta de assistência técnica. Condições de assistência, crédito,
infraestrutura, irrigação, patrulha mecanizada permitiria implementar um cinturão verde no corredor Várzea
Grande - Nossa Senhora do Livramento. Concluiu dizendo que, de uma maneira geral, os pequenos
produtores estariam praticamente falidos, pois produzem, mas não conseguem vender; o centro de
comercialização construído pelo Governo do Estado com o apoio do MDA não funcionaria bem; não seria
possível ir para frente se não houver apoio aos pequenos produtores.
INTERVENÇÃO 02
Participante: Destacou a existência da Guarda Municipal, que está vinculada à secretaria Municipal de Defesa
Social, e questiona o destaque dado aos conselhos.
Intervenções complementares:
Rosimere/IBAM e Juliana/IBAM: explicam que a guarda municipal foi tratada no diagnóstico, porém que a
proposta do subprograma inclui dar voz à população, por isso o destaque aos conselhos.
INTERVENÇÃO 03
Participante: Com relação à segurança pública, como delegado, lembra que, conforme mencionou na última
reunião do PDDI na Câmara, podem colaborar em relação ao Conselho Comunitário de Segurança Pública,
pois a Policia Civil tem uma coordenadoria de polícia comunitária, onde agrega os trabalhos com a população.
Seria importante fazer uma aproximação com a Polícia Militar e a Polícia Civil em relação aos CONSEGS; há
muita informação, já há contatos e já sabem de trabalhos que vêm sendo desenvolvidos.
INTERVENÇÃO 04
Participante: Se apresenta como integrante da Associação dos Pequenos Construtores e Imobiliários. Faz
uma explanação sobre a situação habitacional do município e seu déficit quantitativo e qualitativo,
observando que o negócio do ramo da construção, em Várzea Grande, está muito bom, porque hoje em dia
consegue-se vender com muita facilidade. Diz trabalhar com os vazios urbanos da cidade e trazer as
melhorias para a infraestrutura da cidade. Alertou ainda para o fato de que as informações sobre a situação
habitacional e que seus problemas devem ser bem avaliados antes da divulgação, pois, quando não bem
explicados, produzem prejuízos para toda a cadeia produtiva imobiliária. Alerta que quando se fala em
empreendimentos que tem problemas porque foram construídos afastados da cidade há uma dificuldade de
vender esses imóveis, justamente porque não tem infraestrutura. Segundo esse participante, as pessoas não
vão querer esses imóveis. Considera que cabe à institucionalidade metropolitana desenvolver estudos para
compreender melhor as carências habitacionais. Finalmente, esclarece que para o financiamento se analisa
tecnicamente o pretendente.
INTERVENÇÃO 05
Participante: Considera que quando se trata de plano diretor se trata de área urbana. Quando se fala de
região metropolitana se trataria de um nível intermediário de poder que estabeleceria diretrizes para a ação
dos municípios dentro deles mesmos, sem prejuízo de suas prerrogativas. Assim teriam que ser criar
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diretrizes para agregar essas informações. Segundo o participante, de acordo com o Estatuto da Metrópole
o PDDI deveria ter como foco a gestão urbana e não abranger todo o município.
Comentário necessário desta relatoria do evento pelo IBAM: De fato, esse comentário não procede, uma vez
que o próprio caput do artigo 12 do Estatuto da Metrópole é claro a respeito, quando estabelece que “O
plano de desenvolvimento urbano integrado de região metropolitana ou de aglomeração urbana deverá
considerar o conjunto dos Municípios que compõem a unidade territorial urbana e abranger áreas urbanas e
rurais”. Na nossa interpretação, quando o legislador se referiu ao “desenvolvimento urbano” considerou que,
num contexto metropolitano, mesmo as áreas ditas “rurais” dos municípios integrantes da região ou
aglomeração estejam comprometidas ou, de certo modo, participantes de uma dinâmica geográfica onde o
“urbano” tenderia a ser dominante frente ao rural. Ou ainda, que o “rural” pudesse se referir meramente ao
que as leis dos perímetros urbanos dos municípios não tivessem açambarcado como “urbano”, sem vínculo
necessário com as formas de uso e ocupação do solo.
INTERVENÇÃO 06
Participante: Considera o maior problema do município a regularização fundiária e a especulação imobiliária,
que vêm atrapalhando o desenvolvimento do município. Para o participante, se não for mudado o “modelo
social” não será possível fazer algo de relevância no município.
INTERVENÇÃO 07
Participante: Sobre a questão da cultura local haveria um problema de incentivo aos costumes da cultura;
deu como exemplo a falta de incentivo para a difusão do cururu, que seria praticado por homens e
principalmente por homens idosos, sem substitutos. Seria necessário que essa cultura viva fosse reproduzida
na grade curricular das escolas para as crianças e jovens.
INTERVENÇÃO 08
Participante: Destacou como interessante a ideia de gestão de zonas de interesse metropolitano, quando se
falou a respeito da faixa especial ao longo do rio Cuiabá, para o qual os municípios estão de costas, como se
ele fosse o quintal, o problema e não algo aprazível.
INTERVENÇÃO 09
Participante: Avalia que o PDDI vem trazendo um olhar coletivo sobre o Vale do Rio Cuiabá, contribuindo
para superar a falta de um olhar direcionado contra uma distribuição desordenada de população, sem
infraestrutura, aumento da violência, falta de escola, etc. Assim, deveriam ser fortalecidos os conselhos pois
são órgãos que devem colaborar com a gestão municipal, sendo tão responsáveis quanto os gestores
municipais. Seria necessário evidenciar a importância desses colegiados como espaços coletivos no
encaminhamento de soluções para todos os problemas.
INTERVENÇÃO 10
Participante: Com relação à metodologia, comenta que o diagnóstico está sendo tornado público e considera
que todos devem consulta-lo e opinar sobre ele. Mas, além das reuniões por município, seria necessário
promover uma reunião conjunta com representantes de todos os municípios e áreas temáticas da área
metropolitana; isso qualificaria melhor o processo.
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_______________________________________________________________________________________

4ª REUNIÃO DIA 11/05 (manhã) - MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
INTERVENÇÃO 01
Participante: Registra que estão presente na reunião vários colegas, técnicos que poderiam estar
contribuindo muito para o que foi aqui apresentado. Considera muito boa a fundamentação adotada, e de
acordo com as necessidades, definindo-se programas a partir dos problemas identificados. Compreende que
não é possível o plano resolver problemas específicos, apesar de poder-se avançar muito, principalmente se
os municípios cooperarem. Entende, por exemplo, e mais precisamente, o programa de cidadania. Questiona
qual o papel do estado, dos municípios, das secretarias para que as ações propostas sejam efetivamente
realizadas. O município de Santo Antônio de Leverger tem um pantanal, suas particularidades que devem ser
preservadas. Considera o município numa posição diferente na baixada cuiabana pois está na borda, com
uma parte do seu território no pantanal e outra fora. A universidade teria contribuído ao planejamento
urbano. A cidade estaria crescendo em área impróprias, na direção do pantanal; como complemento desse
trabalho técnico poderia ser melhorada a legislação a respeito. Considera que em algumas questões Santo
Antônio de Leverger pode contribuir para ações concretas, com a participação efetiva dos técnicos locais,
dos moradores; alguns programas apresentados de maneira mais clara, efetiva poderiam facilitar o município
a contribuir.
INTERVENÇÃO 02
Participante: Destacou que é a primeira reunião que participa e que os objetivos da RMVRC vêm ao encontro
da Fecomércio, que tem o interesse de acompanhar e contribuir para o progresso do trabalho. Cita projetos
que desenvolvem, por exemplo na promoção do comercio legal. Como economista, entende que as famílias
têm que estar fortes; seria necessário o seu fortalecimento. Neste sentido informa que estão elaborando
projeto com visão das famílias, numa campanha grande estadual contra a pirataria e o contrabando. Comenta
que quando começaram a pesquisa percebeu-se que por trás do trabalho infantil e escravo existem grandes
“empresários” produzindo o contrabando, que vem com armas, drogas e que as pessoas que estão sendo
utilizadas geralmente não estão conscientes disso.
Intervenções complementares:
Alberto Lopes/IBAM: pergunta se a Fecomércio está participando das reuniões do projeto da ferrovia.
Participante: O representante da Fecomércio diz que sim, um pela federação, outro pelo conselho de
economia, destacando que tem orgulho de ser cidadão cuiabano e que desenvolveram uma campanha para
o programa pró-ferrovia para mostrar o que a população tem a ver com a ferrovia. Por exemplo, que o litoral
fica mais perto, os produtos mais baratos. O fórum conseguiu produzir dados e na próxima reunião pode
apresentar os dados da ferrovia que estão disponibilizados.
INTERVENÇÃO 03
Participante: Entende que é necessário priorizar a formação de cidadãos e que não estariam trabalhando a
formação do homem, em todos os setores, pois em todas as profissões existe o corrupto. Propõe
investimentos em alfabetização, curso superior, mas registra a importância do caráter e da ética, sem os
quais não adianta nada; isso teria a ver com cidadania. Destaca o diagnóstico de problemas enormes de
saneamento em Cuiabá; diz ser preciso melhorar a rede de esgoto, mas, sem uma formação integral, iria
continuar a degradação ambiental, informando que foram coletados numa operação de limpeza na beira rio
quase duas toneladas de garrafas pet.
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INTERVENÇÃO 04
Participante: Considera o momento ímpar. Cita a fala do professor Fernando Gimenez, que ajudou na
elaboração do plano de saneamento básico do município. Cita também a fala do vereador Hugo, quem é do
município, quem é da comunidade, destacando a importância da participação; estariam (o município) com
presença a nível de estado. Conclui dizendo que o que querem mesmo é colocar em prática o que está sendo
planejado e, se for necessário, estão aí para se reunir pois, como dizem no processo de elaboração do PMSB,
o que não estiver no plano não será feito. Para ele, a ideia seria construir uma ideia de união.
INTERVENÇÃO 05
Participante: Afirma que o grande problema da bacia hidrográfica é a contaminação do rio Cuiabá; a solução
dos esgotos seria a prioridade absoluta; não se poderia mais continuar a lançar esgotos no rio, pois esse
esgoto que é lançado em Cuiabá vai para outros municípios da região. Santo Antônio de Leverger, por
exemplo, teria perdido sua praia porque a água do rio está toda contaminada. Segundo o depoimento dele,
quando começam as cheias a quantidade de lixo é uma barbaridade e tudo acaba indo para o pantanal. O
assoreamento não é mais tanto um problema como era anos atrás; as dragas estariam contribuindo. O
problema do lançamento de lixo e de esgoto precisariam ser resolvidos. Caberia a Santo Antônio de Leverger
tomar inciativas com relação a essas propostas, com sugestões concretas para resolver problemas, para
colocarem em destaque essas questões. Segundo o participante, em Santo Antônio de Leverger moradores,
técnicos e a câmara de vereadores deveriam se organizar para resolver esses problemas que são do interesse
municipal.
Intervenção complementar:
Cláudia Nakamura/IBAM: reforça que questão do lixo é até mais preocupante por que é cultural. É um
problema que tem que ser objeto da educação ambiental, mas eliminar mesmo o problema só seria possível
com mudança cultural.
INTERVENÇÃO 06
Participante: Sobre a questão da regularização fundiária informa que participam da elaboração do Plano
Estadual de Agricultura Familiar, no qual um dos componentes é a regularização fundiária. Ressalta a
importância deste programa incluir a participação do Consórcio Intermunicipal da região, pois entende que
os arranjos institucionais dos consórcios seriam fundamentais para implementação desses projetos
cooperativos entre os municípios. Segundo o participante, há municípios da baixada que simplesmente se
recusam a cobrar IPTU, deixando de lado outras alternativas de receitas. Haveria a necessidade de uma
articulação efetiva da Agem-MT com o consórcio regional. Destaca a importância da cultura da cooperação,
disposta a fazer uma avaliação rigorosa do que e do que não está dando certo nesses arranjos.
INTERVENÇÃO 07
Participante: Sobre a questão do esgoto e do lixo de Cuiabá e Várzea Grande, indaga o que seria possível
fazer urgente em Santo Antônio de Leverger para que haja uma diminuição do lixo e esgoto que vem de
montante do rio, pois no período das chuvas os peixes morrem, os do Rio Coxipó também morrem e esse
lixo/despejos desce para jusante, atingindo águas de Santo Antônio. O município viria sendo prejudicado
pelos esgotos de Cuiabá e Várzea Grande; antes recebiam na praia 5 a 6 mil pessoas e isso gerava empregos.
Com o aumento dos despejos de esgotos da década de 1990 para cá, seria irresponsabilidade deixar o povo
tomar banho nessas praias de rio. Considera que por isso os festivais não acontecem mais. Pergunta o que
em Santo Antônio poderiam organizar para tornar realidade esse planejamento, esse grande plano para o
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qual foram convidados a participar; a cidade é prejudicada. Pergunta, finalmente, o que é necessário para
provocar uma reação das autoridades de Cuiabá e Várzea Grande para evitar que isso continue acontecendo.
Intervenções complementares:
Claudia Nakamura/IBAM: destaca que o comitê recentemente formado (Comitê da Margem Esquerda do Rio
Cuiabá) deve tratar prioritariamente esta questão e que esta preocupação aparece com destaque no
diagnóstico/prognóstico do PDDI.
INTERVENÇÃO 08
Participante: Informa que o mapeamento das nascentes e dos cursos d’água no qual o Ministério Público se
baseou foi um trabalho realizado pela equipe do IPEM e da UFMT, da qual participa. O Ministério Público
estaria preocupado com as nascentes, mas considera que o problema maior seria o esgoto, pois não adianta
proteger as nascentes se o esgoto contamina as nascentes. A ocupação urbana estaria destruindo essas
nascentes, avançando sobre as elas e o esgoto acabaria com tudo. Segundo o participante, o Ministério
Público teria que se preocupar com o esgoto. Teria que haver iniciativa de Santo Antônio, da Prefeitura, da
Câmara, assumir uma ação pública para que o Ministério Público atue no sentido de resolver. Todos que
estão a jusante devem entrar com uma ação imediata.
Intervenções complementares:
Participante: É necessário pedir uma ação, uma indenização para aí tomar jeito. Faz um comparativo com
condomínio: quando há um problema de vazamento de esgoto, o vizinho de baixo não para de incomodar,
aciona síndico e tudo mais para resolver. Considera que essa a bandeira é a mais importante, defender a
questão do esgoto e saber divulgar e articular junto a mídia, com o trabalho aparecendo a tendência é ganhar
espaço em outros meios. Aproveitar o apelo ambiental ecologista para colocar na mídia local e internacional
e cobrar soluções. O turismo também é afetado com isso.
Participante: Informa que mapearam todos os córregos, esse mapa existe, mas o esgoto é problema de saúde
pública. Isso tem que ser denunciado.
INTERVENÇÃO 09
Participante: Parabeniza o trabalho do PDDI que está sendo realizado e a presença dos interessados. Foi
proprietário de pousada, restaurante e esclarece que já no ano 2000 foi feito teste com os peixes e a água;
nesse teste os biólogos afirmaram haver contaminação; desde a década de 1990 se tenta através do
Ministério Público entrar com uma ação; é necessária pressão política de todo o pantanal, mobilizar
comunidade em parceria com técnicos, legislativo, executivo, entidades civis organizadas; finaliza afirmando
a importância da atividade turística, a pesca, a praia e o pantanal para o desenvolvimento municipal.
_______________________________________________________________________________________

5ª REUNIÃO DIA 11/05 (tarde) – MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
INTERVENÇÃO 01
Participante: Inicia destacando a necessidade histórica de se fazer uma reforma tributária profunda que
devolva aos municípios sua autonomia financeira. Entretanto, enquanto não se faz, seria preciso ter alguma
coisa concreta, a nível estruturante, para garantir recursos. Considera que todos os esforços realizados são
no sentido de manter, buscar recursos, necessidade de manter o diálogo constante para que consiga avançar
nos processos. O município de Nossa Senhora do Livramento tem diversas facetas como oportunidades.
Segundo o participante, uma das alternativas nas zonas altas seria a produção de soja; regiões hoje ocupadas
com a atividade da bovinocultura, mas que são deficitárias; teria que ser implantado o processo de interação
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pastagem – agricultura. O Ministério Público teria um discurso contra esta alternativa, desmontando essa
oportunidade que o município teria, ao dizer que soja não agrega valor. Não se trataria de proteger o grande;
a prefeitura teria a obrigatoriedade de recolher recursos para os pequenos. A União vai ter que se preocupar
com isso, considerando um processo de compensação. Na sua finalização, o participante fez ainda um
histórico sobre a questão da terra no município, informando que mais de 60 % dos imóveis urbanos não
possuem regularização fundiária.
INTERVENÇÃO 02
Participante: Sugere a inclusão de Defensoria Pública como ator/parceiro no programa de Cidadania para o
Desenvolvimento.
INTERVENÇÃO 03
Participante: Tendo em vista a difícil situação financeira dos municípios, questiona como este planejamento
(do PDDI) vai sair do papel se os municípios estão tendo que cortar despesas e precisam de um corpo técnico,
que não é barato. Aponta problemas de toda ordem: a questão do lixão, do cemitério. Indaga como sairão
do plano para a prática. Haveriam questões que não poderiam mais esperar. Por exemplo, em Nossa Senhora
do Livramento há problemas sérios com o garimpo e tem a SEMA e o Ministério Público batendo duro; não
é para amanhã, é para ontem.
Intervenção Complementar:
Alberto Lopes/IBAM: destaca que na proposta dos programas do PDDI, além dos oito já apresentados, será
proposto um programa denominado Gestão Interfederativa, cujo objetivo é criar um ambiente institucional
de cooperação da gestão do plano; complementa dizendo que há ações que podem ser efetivadas
rapidamente se houver cooperação.
Participante: Concorda e cita a questão da barragem do garimpo, que é atribuição do município apresentar,
porém não tem um profissional da área para analisar esses processos. O caminho é se unir mas tem sido um
processo lento e difícil.
INTERVENÇÃO 04
Participante: Se declara satisfeito em ver nas propostas dos Programas e nos eixos prioritários a questão da
Agricultura Familiar. A SEAF-MT está elaborando o Plano Estadual de Agricultura Familiar. No momento
estariam concluindo o diagnóstico que vai subsidiar a proposta do Plano, que deverá ser lançado em julho.
Diz que estão abertos ao diálogo, convida a ir na SEAF-MT conversar com a coordenadoria que está à frente
desse plano. Observa que várias propostas no referido Plano estão na direção do que está apresentado nas
propostas do PDDI. Um dado que chamaria a atenção é de que dentre os principais municípios onde se pratica
a piscicultura, vários deles pertenceriam à Baixada Cuiabana. Concorda que se não fortalecer a agricultura
familiar, o êxodo rural será fatal; em Nossa Senhora do Livramento, o pessoal do meio rural migra para Cuiabá
e outros municípios e não voltam. Observa que existem várias famílias de assentados/agricultores familiares
no município e não vê nenhum presente nessa discussão, o que preocupa muito. Aponta que dentro do
programa de Identidade Cultural, é essencial a participação da Federação Estadual Quilombola. Sugere
também a inclusão de representação do Conselho Estadual de Segurança Alimentar ligando educação e
alimentação, em que há uma professora que está à frente do CONSEA e está dentro da SEAF/MT.
Pergunta se o que foi apresentado são programas novos ou programas que acabam indo ao encontro do que
o governo já está fazendo, como o programa Terra Limpa, do Gabinete de Desenvolvimento Regional que
tem a ver com o programa Terra Regular. Compreende que o agronegócio traz geração de emprego e tudo
mais (fala do participante anterior), mas reforça que enquanto o agronegócio traz 10 empregos, a agricultura
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familiar traz 100 e precisa ser apoiada. O governo teria isso em conta e por isso que criou a secretaria (SEAF).
Comenta ainda a existência de um programa para economia verde, em parceria com a ONU, que possui
recursos para incentivar a produção sustentável.
Intervenções complementares:
Participante anterior destaca que não considera opostos o agronegócio e agricultura familiar, acreditando
que o poder da cooperação entre os dois segmentos e sua interface é a solução para fixar as pessoas aqui no
município, considerando que as cadeias produtivas do agronegócio também podem originar alternativas para
manter a agricultura familiar.
INTERVENÇÃO 04
Participante: Afirma que o agronegócio é o que sustenta o pais atualmente, mas na região do pantanal seria
interessante manter a diversificação de culturas, ou “pluriculturas”, como o apoio do Estado. A região do
pantanal é uma das que mais exporta peixe, mas falta apoio aos piscicultores já que o processo de
regulamentação da atividade da piscicultura é difícil, seria necessário um tratamento diferenciado e incentivo
do estado, principalmente para áreas de 5ha ou mais.
INTERVENÇÃO 05
Participante: Lembra a primeira reunião em Chapada na qual o promotor local perguntou sobre modelos de
região metropolitana; considera que Mato Grosso tem uma característica diferenciada das demais regiões
metropolitanas do Brasil, já que a RMVRC apresenta território vasto, com municípios menores com áreas
urbanas muito pequenas e população rural grande. Sugere a inclusão de mais um programa no PDDI que
trate a questão rural de uma forma mais contundente; considera que os demais programas trataram a
questão rural de maneira transversal, mas pelo peso que essa Região Metropolitana teria especificamente e
principalmente pelo que foi diagnosticado na região seria muito importante a questão rural. A respeito da
ordem urbanística de Cuiabá, seu perímetro urbano congelado pelo Plano Diretor de 2007, porém no solo já
se expandiu por quilômetros; o IPDU tem isso lá documentado. Considera a proposta de se criar um cinturão
verde para barrar essa expansão forte do perímetro urbano. Considera importante repensar a dialética entre
rural e urbana, pensar em cidades urbanas com questão rural forte, pensar também nos pequenos núcleos,
pois são municípios que precisam de estratégias diferentes de ação, pensando em definir talvez recortes para
o apontamento estratégico das propostas.
INTERVENÇÃO 06
Participante: Em relação ao programa vale sustentável, acrescentaria na lista de atores a AGU, o TCU e o TRT;
acrescentaria o processo de compras públicas compartilhadas entre os órgãos como uma atividade. No
programa Saneamento, pergunta qual é a posição da equipe sobre sistemas centralizados ou
descentralizados, já que se fala muito que os sistemas são caros, mas podemos pensar sistemas de baixo
custo. No tema dos resíduos sólidos declara-se de acordo com a centralização, mas indaga se no saneamento
não centralizar seria uma solução? Porque as soluções são caras e sistemas de baixo custo são
descentralizados, dentro do contexto do saneamento ecológico.
Intervenções complementares:
Claudia Nakamura/IBAM: Explica que no caso de comunidades pequenas, rurais, as soluções nesse sentido
facilitam desde que as pessoas operem corretamente. Porém em cidades, isso é mais difícil de gerir. E acaba
sendo pior para o município, porque os condomínios não conseguem operar e jogam a questão para o
município.
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INTERVENÇÃO 07
Participante: Lembra que a UFMT fez um trabalho em alguns municípios que foi entregue à Câmara, com
uma série de projetos que tratam desses assuntos também tratados no PDDI. O que está no trabalho da
UFMT para o município, poderia ser contemplado, por exemplo sobre a captação de água.
Intervenções complementares:
Claudia Nakamura/IBAM: Pergunta se não se trata do Plano Municipal de Saneamento Básico.
Participante: Afirma que não é só do saneamento, que o trabalho está na Câmara e poderia ser resgatado
para ser disponibilizado ao PDDI pois será votado pela Câmara.
Nota da relatoria: Na verdade, o PMSB trata sobre água, esgotos, drenagem e resíduos sólidos; e o IBAM
teve acesso e consultou o plano.
_______________________________________________________________________________________

6ª REUNIÃO DIA 11/05 (manhã) – MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERVENÇÃO 01
Participante: Destaca que não participou dos eventos anteriores relativos ao diagnóstico, porém não
percebeu no que foi apresentado a questão da identificação e avaliação dos impactos das diversas ações,
que acontecem no entorno do vale do rio Cuiabá; indaga como isso vai ser tratado dentro do trabalho, não
só no nível municipal, mas também no ambiente regional, ou seja, os impactos nas atividades econômicas,
ambientais, sociais - tanto no diagnóstico quanto no prognóstico - para que se possa monitorar e avaliar
impactos. Considera que seria importante ter um sistema de indicadores de todos os municípios da Região
Metropolitana, para ajudar na priorização e avaliação de ações. Considera ainda imprescindível a priorização
das ações na proposta final do Plano, pois existem inúmeras dificuldades e problemas a serem tratados e os
recursos são bastante esparsos. Acha importante que no final tenha a indicação das prioridades para cada
município; que ele trate suas prioridades, porque se isso ficar disperso em uma serie de indicações vai
dificultar para as equipes locais. Destacou ainda a importância do CREA como ator relevante, que pode e
deve estar mais presente, pois é uma categoria importante, na qual há agrônomos, engenheiros ambientais.
Reforça a importância da avaliação dos impactos; como a inserção da RM no contexto estadual sofre e gera
impactos, como a questão dos agrotóxicos, de outros agentes nocivos.
Intervenções complementares:
Alberto Lopes/IBAM: Esclarece que haverá indicadores de desempenho estabelecidos em cada programa.
Deverá haver uma exigência mais forte via prefeitura e via legislativa nas câmaras, que poderão votar por
prioridades de investimentos. Alguns espaços institucionais são propostos, como as câmaras setoriais (ou
temáticas) em que os próprios municípios apresentariam suas demandas; importando também que estejam
no conselho.
Claudia Nakamura/IBAM: esclarece que a questão dos impactos foi avaliada durante o diagnóstico. Foi
consultada a SEMA para saber se havia algum problema das regiões próximas à RMVRC, que
reconhecidamente tem mais monocultura e que utilizam agrotóxicos, mas foi informado que não drenam
para a bacia do Rio Cuiabá.
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INTERVENÇÃO 02
Participante: Observou inicialmente a maneira como o trabalho vem proporcionando contribuições positivas
tanto na fase do diagnóstico quanto no prognóstico, mas, como já foi sugerido nas outras reuniões, as
audiências poderiam ser realizadas fora do período de trabalho. Tendo como referência o que a participante
anterior levantou, fazendo uma análise com outras Regiões Metropolitanas, como São Paulo, geralmente
passa-se de uma cidade para outra sem perceber a conexão rural-urbano, o que não acontece nas seis
cidades da RMVRC, pois, tirando Cuiabá e Várzea Grande, as demais são cidades espraiadas, dispersas, muito
pequenas e com funções rurais significativas. As cidades menores na dinâmica do desenvolvimento regional
diminuíram seu dinamismo econômico, caracterizado por municípios/cidades que apresentam baixo
dinamismo e baixa renda. Assim, sugere novamente um programa voltado a área rural da região
metropolitana, pois observa que todos os programas têm ações na área rural; seria necessário um programa
que focalizasse de forma mais contundente a área rural. Reforça a sugestão do cinturão verde no
macrozoneamento para segurar as ocupações irregulares. Assinala também preocupação com a forma futura
de governança regional entre esses municípios ou através do estado; como seria a interlocução entre eles.
Destaca também uma certa ausência, de uma forma mais decisória, da Secretaria de Cidades; as ações
continuariam aparecendo de forma pontual, como por exemplo, no caso do rodoanel. Considera que a
Agem-MT tem que fomentar essa interlocução das ações pontuais.
Intervenções complementares:
Henrique Barandier/IBAM: esclarece que a institucionalidade metropolitana terá que efetivamente incidir
sobre os projetos na região, e que as diretrizes do PDDI RMVRC deverão subsidiar todas as ações do estado,
pois o Plano não é da Agem – MT mais sim do estado que fez a opção pela existência de uma governança
metropolitana, cabendo à equipe do PDDI pensar como abordar a questão dos projetos no desenho dos
programas.
INTERVENÇÃO 03
Participante: Destacou que deve ser dada prioridade ao saneamento básico, já que as tentativas junto ao
governo federal sempre esbarraram na inexistência de recursos financeiros. Basta ver o que aconteceu com
o Programa do PAC. Considera que tanto uma empresa de saneamento, quanto o agente financeiro que
empresta dinheiro têm como parâmetro a viabilidade econômica e que as tarifas seriam niveladas por baixo.
Sem examinar isso, não seria possível estabelecer uma política efetiva de saneamento: ou haveria subsídios
para que a inciativa privada ou pública atue ou haveria investimento público nacional ou internacional
viabilizado pelos governos. Se tratar essa tarifa não haverá um componente de investimento por parte das
empresas de saneamento; não seria à toa que pouquíssima coisa avançou nesse assunto no país. A questão
seria ter recursos para investimentos cujo retorno seria de longo prazo; seria preciso que esse assunto fosse
abordado de forma correta. Por outro lado, vê-se incentivos fiscais dados para finalidades que não têm essa
prioridade para a população.
Intervenções complementares:
Claudia Nakamura/IBAM: Destaca a questão do desperdício de água, que é muito significativo; as empresas
de saneamento teriam que modernizar os serviços de abastecimento e estabelecer metas de redução de
perdas. Outra alternativa seria a gestão associada do saneamento, através de consórcios, que podem captar
recursos que seriam olhados de outro modo pelo poder público. E em relação à tarifa, o ideal seria nivelar
pela média e fazer uma tarifa social pela renda; mas, de qualquer forma, trata-se de uma questão bem
municipal.
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INTERVENÇÃO 04
Participante: Destaca que a questão do turismo está bem disseminada nos programas, mas que seria
necessário pensar como seria a efetividade dessas ações, identificando melhor os subprogramas e ações.
Observa que quando se fala em rota turística, têm os produtos para desenvolver a rota, com metas claras e
bem estabelecidas definidas com a participação de todos os munícipios envolvidos. Teria que começar a fazer
por baixo. A rota turística só existirá se tiver o que vender dela e tem que ser atrativa. Seria importante
articular e detalhar bem a nível dos subprogramas e ações.
INTERVENÇÃO 05
Participante: Manifesta sua preocupação com a articulação política do Plano e sua efetiva implementação,
mas vê uma desarticulação desde o início do trabalho, pois a agência (Agem) está em processo inicial de
estruturação. Considera que algumas informações não apareceram e acredita ser em parte por não estarem
estabelecidas no TR, parte porque não tiveram condições de levantamento. No seu entendimento, não está
havendo uma articulação política consistente; acha que será um bonito plano para engavetar. Considera que
esta articulação política já deveria estar sendo feita nesta etapa. Um exemplo é o lançamento do projeto do
Transporte Fluvial lançado sem estar conectado com o PDDI que está ainda sendo elaborado; “não se pensa
o rio como vida, mas como espaço de lazer”. Considera que não se pode gastar um tempo precioso para
participar de um processo onde nossas opiniões seriam ouvidas, mas não seriam atendidas. Considera que
teria que haver mais articulação política. Em relação à técnica observa que a equipe responsável pela
elaboração tem, mas articulação política não.
Intervenções complementares:
Odenil Alcântara/Agem: esclarece que o projeto lançado não é da Agem e sim do governo do Estado, e que
a Presidente estava ajudando a coordenar isso. Por outro lado, a Agem/VRC já faz articulação, é um dos
papéis dela, um exemplo disso é sobre a gestão dos resíduos sólidos na região onde estão procurando
desenvolver projetos cooperativos entre os munícipios.
Alberto Lopes/IBAM: Esclarece que alguns temas apontados como não abordados na verdade foram
abordados, como o caso da Segurança Pública, que está presente deste o início do trabalho. No âmbito do
trabalho, a abordagem é séria e suficientemente tratada dentro do diagnóstico. Esclarece ainda que cada um
de nós tem um papel no Plano, nós (equipe técnica do IBAM), governo estadual, executivo e legislativo.
Devolve o questionamento do participante vereador sobre a articulação destacando que cabe ao legislativo
junto ao executivo fazer com que as coisas funcionem.
INTERVENÇÃO 06
Participante: Informa que recentemente tiveram a iniciativa de formar a Frente Parlamentar Municipal do
Vale do Rio Cuiabá e pretendem buscar assessoria junto à Agem/VRC. Reconhece o profissionalismo da
equipe que vem conduzindo o trabalho. Informa que amanhã (13/05) haverá um debate sobre o tema “a
segurança pública e o município”. Considera que a Segurança Pública não se restringe a CONSEGS, que se
apresentam desestruturados, que o tema poderia ser melhor centrado, reavaliando-se esse instrumento e
melhorando-se as condições para sua efetividade. Sobre a ideia do observatório de segurança pública
apresentada pela equipe, informa que é conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde
avaliaram os estudos de casos de Medellín e Bogotá, onde a qualidade da segurança não mudou por conta
de gestão e sim por conta do observatório que enxergou as demandas e deficiências. Uma cidade bem
iluminada, bem planejada ajudaria muito a segurança pública; “uma lâmpada equivaleria a 5 policiais”. Seria
importante discutir segurança pública, mas sem uma pesquisa de vitimização não dá. Exemplifica que nos
EUA essa pesquisa se faz junto com a declaração de IR. Parabeniza as propostas, pois é a primeira vez que vê
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um documento propor a realização dessa ferramenta. Considera que nem tudo que se escreve nesse país,
que se pensa nesse país se consegue realizar na ponta; tem a mesma preocupação de que haja profissionais
do peso no trabalho e que depois tenha a sensação do dever cumprido da entrega e não ter a sensação de
conseguir fazer, melhora a qualidade de vida de nos mesmo, não acontecer o plano. Como vereador, informa
que estão aqui para somar. A ideia da frente parlamentar é avaliar a proposta do PDDI, o que vai indicar e
discutir e fazer com que a legislação esteja em consonância com o mesmo.
INTERVENÇÃO 07
Participante: Parabeniza a equipe do IBAM; que infelizmente não pôde estar presente nos demais municípios,
mas considera uma oportunidade estar fazendo a integração e trazer para discussão a questão dos produtos
perigosos do chamado P2R2. Observa que sem o trabalho de prevenção, que já está atrasado, pois as coisas
já estão acontecendo, nada acontece. Na sua preocupação avalia que é o momento de fazer, integrando as
pautas e trazendo essa informação, buscando os parceiros para amenizar essa situação. Agradece a
oportunidade de informar. Não se pode deixar ficar só no plano; tem que participar; se colocar à disposição.
_______________________________________________________________________________________
Registra-se aqui outras sugestões endereçadas pelos participantes às equipes da Agem e do IBAM:
. Realização de reuniões temáticas extras com atores chave, em cada um dos temas, eixos / programas, além
das reuniões previstas somente por municípios;
. A realização de reuniões públicas à noite ou nos fins de semana, avaliando se nesses outros dias e horários
poderia ser garantido maior quórum;
Ao fim das reuniões, foi disponibilizado no site do projeto (www.pddivrc.ibam.org.br) o arquivo da
apresentação na sua versão preliminar e um link de acesso para que os interessados possam fazer sugestões
e comentários ao PDDI através da plataforma digital.
Os links de acesso são:
Apresentação: http://www.pddivrc.ibam.org.br/wpcontent/uploads/2017/05/apresenta%C3%A7%C3%A3o-preliminar-reuni%C3%B5es-prognostico.pdf
Formulário de inscrição de sugestões: https://goo.gl/forms/dfXc3OTHAppbWobS2
Uma rodada de reuniões extras será realizada em junho com os principais atores e gestores envolvidos em
cada programa com o intuito de aprofundar e aperfeiçoar os desenhos dos programas apresentados, além
de responder a uma demanda manifestada pelos interessados. As contribuições dadas servirão para a
consolidação da próxima etapa que configura as Audiências Públicas.

ANEXO 1
Apresentação da equipe do
IBAM em Power Point

reuniões
temáticas para a
construção do
prognóstico
maio 2017

NOVA ETAPA DO PDDI

DIAGNÓSTICO

PROGNÓSTICO

QUESTÕES CONCLUSIVAS DO
DIAGNÓSTICO
eixo 1
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
SOCIAL

•
•
•

Desequilíbrio da economia regional entre os
municípios é grande;
Perfil do mercado de trabalho é crítico para o
desenvolvimento;
Diversificação econômica da região pode ser
apoiada em especializações dos municípios e
valorização produtiva das áreas não urbanas;

QUESTÕES CONCLUSIVAS DO
DIAGNÓSTICO
eixo 1
POLÍTICAS
SETORIAIS (SAÚDE,
EDUCAÇÃO,
ESPORTE E LAZER E
SEGURANÇA
PÚBLICA)

•
•
•
•
•
•
•
•

Alta concentração da oferta de educação, saúde, esporte,
lazer e cultura nas áreas mais centrais da RM;
Altas de taxas de analfabetismo e de evasão escolar;
Baixa oferta de Ensino Médio da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) e de ensino técnico agrícola;
O processo de descentralização e universalização dos
serviços sociais básicos precisa ser ampliado;
Foco nas políticas de esporte, lazer e cultura pode
fortalecer a identidade e a relação entre os municípios;
Há necessidade de maior integração das políticas de
segurança pública com outras políticas setoriais e a ação
complementar dos municípios;
Gerenciamento dos indicadores pode ser aperfeiçoado,
em busca de maior cobertura territorial, referências a
raça/cor, sexo, ciclo de vida;
Segurança Pública poderia ser regionalizada na escala da
Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá;

QUESTÕES CONCLUSIVAS DO
DIAGNÓSTICO
eixo 2
PLANEJAMENTO DO
USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO

•
•
•
•
•
•

Há alta concentração de funções urbanas e dispersão da
urbanização em Cuiabá / Várzea Grande;
Concentração e conflitos de terra geram segregação
socioespacial e entraves ao desenvolvimento;
Quadro legal é incompleto e estruturas de gestão
urbana são frágeis;
Planos Diretores não tratam suficientemente de áreas
não urbanas, muitas com potencial econômico;
Legislações urbanísticas municipais apresentam
desalinhamentos sem foco em estratégias comuns;
Espaços públicos e patrimônio histórico, cultural e
ambiental podem ser chaves de integração da região;

QUESTÕES CONCLUSIVAS DO
DIAGNÓSTICO
eixo 2
MOBILIDADE E
ACESSIBILIDADE

•
•
•

Sistema de transporte público precisa ser reformulado
visando ampliação, integração e eficiência;
Padrão de uso do solo não induz a uma melhor
distribuição das viagens;
Transporte não motorizado deve ser estimulado e uso
de veículos particulares deve ser desestimulado;

QUESTÕES CONCLUSIVAS DO
DIAGNÓSTICO
eixo 3
PRESERVAÇÃO E
CONSERVAÇÃO
DO MEIO
AMBIENTE

•

•
•

Baixa implementação de instrumentos de gestão de
recursos hídricos associado a baixos índices de
esgotamento sanitário comprometem a qualidade da
água na Bacia do Rio Cuiabá;
Unidades de Conservação sem instrumentos de gestão
necessários para efetiva conservação da natureza;
Áreas de risco são geradas, em sua maioria, por
ocupação irregular, ausência ou baixa adequabilidade
de instrumentos de drenagem e de uso e ocupação do
solo;

QUESTÕES CONCLUSIVAS DO
DIAGNÓSTICO
eixo 3
SANEAMENTO
AMBIENTAL

•
•
•
•
•
•

Perdas de água potável pressionam pelo aumento
desnecessário das captações de água bruta;
Cobertura do esgotamento sanitário é crítica;
“Lixões” persistem como destinos impróprios e
individualizados dos resíduos sólidos nos municípios;
Desintegração entre projetos urbanísticos municipais e
projetos de saneamento básico;
Baixo controle social da gestão pública do saneamento
(sistemas privados, poços subterrâneos);
Prevenção, preparação e resposta rápida à acidentes
com produtos químicos perigosos é deficiente;

CENÁRIOS
“A partir do diagnóstico das FPICs, realizar projeções e cenários das
situações esperadas, para os próximos 10 anos, considerando a
evolução populacional, a ocupação territorial, a economia e a
conjuntura econômica nacional. Elaborar propostas para as situações
encontradas podendo ser de incentivo, mitigação ou erradicação,
segundo as FPICs estabelecidas. As propostas em questão poderão ser,
no que couber, em nível de programas, planos ou ações, sendo
acompanhadas de texto explicativo sintético e mapa síntese de
análise”. (Item 10.2 ‐ TR)

Fatores relevantes
sugeridos pelo TR
Outros fatores relevantes a
considerar

Economia, população, ocupação do território
metropolitano
Violência, educação, cenário político e mudança do clima

Visão e horizonte de futuro / 10 Anos / 2018 – 2028

CENÁRIOS
Cenário tendencial /

RIO / seguimos a correnteza
Se mantém as mesmas condições e os determinantes identificados no diagnóstico

Cenário de crise /

PÂNTANO / jogamos no atoleiro
Se agravam as condições previstas no diagnóstico

Cenário de desenvolvimento /

PIRACEMA / nos superamos como espécie

Se busca de forma coletiva alterar positivamente as condições identificadas no diagnóstico

TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO
POPULACIONAL

Brasil ‐ Evolução das Exportações dos Principais Grupos de Commodities 2000‐2016
(Em milhões de US$)

Fonte: SISCOMEX, Sistema Integrado de Comércio Exterior, 2017

• Cuiabá como importante centro de serviços da região CO e
do país
• Desequilíbrio econômico e esvaziamento produtivo do
entorno do núcleo metropolitano
• Aumento da violência tanto dentro como fora do Núcleo
Metropolitano
• Perda gradativa da cobertura do sistema de saneamento
nas cidades

• Perda acelerada de Biodiversidade
• Crescimento do desemprego, da pobreza e do analfabetismo
• Avanço da moradia precária em áreas urbanas
• Radical falta de serviços coletivos e estrangulamento da
infraestrutura

• Consolidação de cadeias produtivas diversificadas na RMVRC
• Melhora da qualidade de vida nas cidades
• Integração dos sistemas intermodais e da plataforma logística
regional
• Aumento da cobertura de saneamento das cidades
• Institucionalização de uma governança regional e de cooperação
territorial

MATRIZ DE RELAÇÕES ENTRE
DIAGNÓSTICO E PROPOSTAS
Questões emergentes nas conclusões do
diagnóstico do PDDI incidentes no processo de
desenvolvimento metropolitano

Programas e ações propostos ao PDDI a
partir dos quais poderão ser implementadas
medidas de incentivo, mitigação ou
eliminação das questões emergentes no
diagnóstico

10, 17, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 39

TERRA Regular

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 26, 27, 28, 29, ECONOMIA Regional Dinamizadora
30, 31
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, CIDADANIA para o Desenvolvimento
20, 21, 26, 27, 31
3, 5, 6, 7, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 31
IDENTIDADE Cultural Regional
2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26 27,
29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 44, 47
2, 3, 5, 7, 10, 11, 22, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35

URBANISMO em Rede
MOBILIDADE Metropolitana Integradora

22, 24, 27, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
SANEAMENTO Ambiental
44, 45, 46, 47, 48, 49
2, 3, 4, 5, 10, 21, 24, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, VALE Sustentável
40, 44, 47, 48

PROGRAMAS

Terra
Regular

URBANISMO em
Rede

ECONOMIA Regional
Dinamizadora

MOBILIDADE
Metropolitana
Integradora

CIDADANIA para o
Desenvolvimento

IDENTIDADE
Cultural Regional

SANEAMENTO
Ambiental

VALE
Sustentável

TERRA Regular

O Programa Terra Regular visa prevenir, reduzir ou
eliminar situações fundiárias que gerem conflitos e
bloqueiem a agenda do desenvolvimento regional por
meio da articulação de iniciativas de advocacia
fundiária, em três subprogramas: A) Regularidade de
divisas intermunicipais; B) Regularidade de domínio de
imóveis urbanos e rurais, envolvendo posse e
propriedade; C) Regularidade de domínio e/ou
conformidade de uso e ocupação de imóveis situados
dentro de Unidades de Conservação e regularização de
outras
áreas
protegidas
(Quilombolas
mais
evidentemente).

TERRA Regular
Subprogramas e Atividades

A

Componente
Conforme a documentação disponível sobre o processo iniciado por um grupo
técnico de órgãos governamentais (do âmbito do Executivo e do Legislativo), foram produzidos
pareceres técnicos sobre as divisas de territórios de todos os municípios metropolitanos. Esses
pareceres técnicos, por sua vez, instruíram a aprovação de duas leis estaduais com o intuito de
dirimir dúvidas e atualizar as divisas intermunicipais entre os envolvidos. Alguns dos municípios
tomaram a iniciativa legítima de arguir alguns encaminhamentos dessas leis, gerando Ações
Declaratórias de Inconstitucionalidade (ADIs) junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).
Qualquer que seja a manifestação final do Supremo sobre essa matéria, caberão as seguintes
providências:
1) verificar a necessidade de demarcações em campo das novas divisas intermunicipais definidas;
2) atualizar a cartografia oficial da região;
3) dar publicidade aos interessados, incluindo unidades de governo, cartórios, população envolvida e
escolas;
4) instruir a atualização dos cadastros imobiliários para fins de planejamento e tributação urbana e
rural;
5) reprogramar a prestação de serviços públicos pelos municípios onde e naquilo que for atingido
pela nova divisão
intermunicipal.

TERRA Regular
Subprogramas e Atividades
Componente B
Componente

– em elaboração

C

As informações atualmente disponíveis são as existentes nos Planos de Manejo,
muitas vezes frágeis, e as disponíveis nos dados do Cadastro Ambiental Rural, para as UCs que se
encontram fora dos limites de zona urbana (dados que ainda necessitam de consolidação pela SEMA‐
MT). É necessário, portanto:
1) Realizar o cadastro fundiário completo e atualizado das áreas que necessitam de regularização;
2) Atualizar/construir mapas georreferenciados com a situação fundiária das Unidades de Conservação;
3) Elaborar um plano de ação para regularização dessas áreas levando em conta o impacto causado
pelas propriedades, priorizando as que estão causando maiores danos.
Áreas protegidas: necessidade de informações sobre a área e perímetro dessas CRQs, e do interesse
dessas Comunidades em obter o título das terras que habitam:
1) Realizar estudo dessas comunidades e identificar a vontade delas em obter o título conjunto das
terras;
2) Iniciar processo no INCRA;
3) Apoio, no que couber, ao levantamento dos perímetros das CRQs presentes na RM‐VRC, ou seja,
início do estudo da área visando a confecção do Relatório Técnico de Identificação Delimitação (RTID)

TERRA Regular
Possíveis Atores e Parceiros
Componente A
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
(ALMT)
Comissão de Revisão Territorial dos Municípios e
das Cidades
Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN‐MT)
Secretaria Adjunta de Estudos Socioeconômicos,
Geográficos e Indicadores
Superintendência de Estudos Socioeconômicos e
Geográficos
Coordenadoria de Cartografia
Gabinete de Articulação de Desenvolvimento
Regional (GDR)
Agência de Desenvolvimento Metropolitano da
Região do Vale do Rio Cuiabá (Agem VRC)
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Prefeituras dos seis municípios da RM‐VRC
Câmaras de Vereadores dos seis municípios da RM‐
VRC

Componente B –
INCRA, INTERMAT, EMPAER, Prefeituras,
Defensoria Pública, MPE‐MT, ANOREG
Componente C –
Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade ‐ ICMBio
Equipe do Parque Nacional da Chapada dos
Guimarães
FUNAI, Municípios,
Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – INCRA
Fundação Cultural Palmares
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de
Mato Grosso – SEMA
IPHAN
Secretaria de Estado de Cultura de Mato
Grosso

TERRA Regular
Referências
Componente A –

Lei Estadual nº 10.403/2016
Lei Estadual nº 10.500/2017
Pareceres Técnicos realizados para os municípios da Região de Planejamento VI do
Estado de MT (RM‐VRC)
Componente C –

DECRETO N° 4887, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003
INSTRUÇÃO NORMATIVA INCRA Nº 57, DE 20 DE OUTUBRO DE 2009
Portaria Fundação Cultural Palmares nº 98 26 de novembro de 2007
DECRETO Nº 5.051, DE 19 DE ABRIL DE 2004
CONVENÇÃO Nº 169 DA OIT
LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000.
Lei Estadual Nº 9.502, DE 14 DE JANEIRO DE 2011
Leis de criação das UCs
DECRETO Nº 6.261, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2007.
DECRETO Nº 5.758, DE 13 DE ABRIL DE 2006.
Plano Brasil Maior ‐ PPA 2012‐2015

ECONOMIA REGIONAL Dinamizadora

O Programa visa contribuir para a promoção do
desenvolvimento econômico e social integrado da
RMVRC. A partir de ações sinérgicas, destinadas a
enfrentar os problemas de caráter estrutural no campo
econômico, o programa tem como meta auxiliar: (1) na
diversificação da economia regional, fortalecendo as
cadeias produtivas locais no cenário regional; (2) no
incentivo à economia em espaços rurais, tais como
atividades de turismo e de agricultura familiar; (3) no
apoio à integração entre a plataforma logística e a os
setores produtivos da RMVRC (Indústria, Serviços e
Agricultura) por intermédio de eixos viários e grandes
projetos logísticos.

ECONOMIA REGIONAL Dinamizadora
Subprogramas e Atividades
DIVERSIFICAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS E REDES DE SERVIÇOS:
‐ Elaborar estudos técnicos de análise das redes e das cadeias para a definição das áreas
produtivas da RMVRC e suas especificidades;
‐ Desenvolver a qualificação técnica e o progresso tecnológico relativos às cadeias
produtivas da RMVRC (parque tecnológico);
‐ Estabelecer e apoiar os arranjos produtivos como forma de complementariedade.
PLATAFORMA LOGÍSTICA INTEGRADA:
‐ Monitorar e avaliar o impacto socioeconômico dos projetos estruturantes e regionais
(Ferrovia, Biocombustível, Gasoduto, Rodoanel etc.);
‐ Fortalecer a RMVRC como uma plataforma logística do MT e da região CO (energia,
cargas etc);
SISTEMA METROPOLITANO DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO
AGROPECUÁRIO DA RMVRC
‐ Criar um sistema integrado de produção agropecuária com a instituição de redes de
coleta, distribuição, armazenamento e comercialização e por meio de uma rede de
assessoria técnica aos produtores rurais.

ECONOMIA REGIONAL Dinamizadora

Possíveis Atores e
Parceiros

Referências

AGEM‐MT
PREFEITURAS MUNICIPAIS
GABINETE DE DESENV.
REGIONAL – GDR
SEDEC – MT
SETAS
SECID
SINFRA

SEAF
MT FOMENTO
SECITEC
AGENTES FINANCEIROS
PRODUTORES RURAIS
REDE EMPRESARIAL
Centros de PDI
Federações de Comércio

Plano de Longo Prazo de MT – 2011 A 2031
ZEE e outros zoneamentos
Planos Setoriais Estratégicos;
Programas vinculados à Agricultura Familiar;
PMAT/BNDES
LOA e PPA

CIDADANIA para o Desenvolvimento
O programa Cidadania para o Desenvolvimento tem como
objetivo promover o acesso aos serviços sociais de forma
integrada e dialogada com a população, com vistas a garantir o
acesso a direitos consagrados na Constituição Federal de 1988 e
subsidiar o desenvolvimento socioeconômico de toda a RMVRC.
Através do desenvolvimento de ações integradas, intersetoriais,
intra e intergeovernamentais entre as politicas e educação,
saúde, segurança e esporte e lazer, o programa se direciona para
a redução das desigualdades em termos de oferta de serviços
nessas áreas buscando assim incidir positivamente sobre o
cenário de vulnerabilidade social nos 6 municípios da RMVRC,
por meio de 4 programas: Promoção do Acesso aos Serviços
Sociais; Fomento a Participação Popular nas Decisões,
Investimento em Espaços Públicos Coletivos e Sistema de
Monitoramento e Avaliação. Mediante um pacto entre os 6
municípios serão acordadas ações locais de curto e médio prazo
para atender as demandas de diminuição das assimetrias
internas e, consequentemente, de fortalecimento da região.

CIDADANIA para o Desenvolvimento
Subprogramas e Atividades

SUBPROGRAMA 1 – PROMOÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS SOCIAIS
Objetivo: reestruturação da oferta dos serviços de atendimento das políticas setoriais
•
•
•
•

Articulação, à priori, entre educação e saúde
Ações de enfrentamento ao analfabetismo e baixa escolaridade
Aperfeiçoamento da oferta dos serviços de saúde básica
Estratégia de estruturação das ações: atender os recortes etários com vistas a
acompanhar os processos de mudanças populacionais que influenciam na
dinâmica socioeconômica da RM VRC

CIDADANIA para o Desenvolvimento
Criança e adolescentes até
18 anos

Jovens e Adultos de 18 a 64
anos

Idosos com mais de 65
anos

•

•

•

•
•
•
•

•

mapeamento das áreas com
poucas ofertas de vagas nas
escolas de ensino fundamental
e médio;
redistribuição da oferta de
acordo com a demanda;
investimento em escolas
integrais e/ou com ensino
extracurricular;
investimento em ensino
técnico agrícola/do campo;
investimento em ações de
atenção a criança e
adolescentes nas unidades de
atendimento de saúde da
família;
investimento em unidades de
atendimento ambulatorial com
equipes multidisciplinares.

•
•
•

•

•

mapeamento das áreas com
pouca oferta de Ensino de
Jovens e Adultos (EJA);
redistribuição da oferta de
acordo com a demanda;
investimento em cursos/
formações profissionalizantes;
articulação com a UFMT para
oferta de cursos de extensão
abertos a jovens e adultos com
defasagem escolar e aumento
de vaga do pré‐vestibular
comunitário;
investimento de plantões de
especialidades médicas nos
municípios com atendimento
básico;
investimento em ações
contínuas de cuidados da saúde
preventiva.

•
•

•

mapeamento das áreas
com pouca oferta de
Ensino de Jovens e
Adultos (EJA);
redistribuição da oferta
de acordo com a
demanda;
investimento em
atividades/cursos de
fomento a convivência
entre idosos;
investimento em equipe
de geriatria e de saúde
preventiva.

CIDADANIA para o Desenvolvimento
Subprogramas e Atividades
SUBPROGRAMA 2 – FOMENTO A PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES
• Objetivo: incentivar o envolvimento da sociedade civil no processo de monitoramento
e avaliação das políticas públicas
• Dar mais visibilidade para a trabalho dos conselhos comunitários, de direitos e de
politicas
• Divulgar e ampliar esses espaços de diálogo: continuidade e sustentabilidade das
ações
• Enfoque na segurança pública: possui significativos reflexos de outras áreas nos índices
de violência
• Urgência em ações de prevenção e envolvimento comunitário na definição de
estratégias de atuação da polícia.
• Investimento e a reativação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública
(CONSEGs)
• Ampliação dos projetos sociais desenvolvidos pelos órgãos da Policia Judiciária Civil
(PJC), da Policia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) para os seis
municípios da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá.

CIDADANIA para o Desenvolvimento
Subprogramas e Atividades
SUBPROGRAMA 2 – FOMENTO A PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES
•
•
•
•

Revitalização dos CONSEGs nos 6 Municípios da RM VRC
Integração dos CONSEGs entre os 6 Municípios da RM VRC
Divulgação do trabalho dos CONSEGs nas comunidades
Articulação dos CONSEGs com os demais conselhos de direitos, como
principalmente da saúde, educação e esporte e lazer
• Levantamento e sistematização dos índices de violência por área de atuação
dos CONSEGs
• Realização de Pesquisa de Vitimização
• Acompanhamento do desempenho do Pacto pela Segurança, iniciativa da SESP
MT Pacto de Segurança Pública que se estrutura em 8 (oito eixos) – 1) Lazer e
diversões públicas; 2) Segurança escolar; 3) Iluminação publica; 4) Sistema de
vídeo‐monitoramento; 5) Criação dos gabinetes de gestão integrada; 6) Guarda
Municipal; 7) Combate ao uso de drogas ilícitas e; 8) Criação de comissão de
controle de conflitos.

CIDADANIA para o Desenvolvimento
Subprogramas e Atividades
SUBPROGRAMA 3 – INVESTIMENTO EM ESPAÇOS PÚBLICOS COLETIVOS
• Objetivo: Incentivar a apropriação dos espaços públicos pela população da
RM VRC
• Pertencimento do espaço público: deve ser entendido além de uma
perspectiva cultural
• Esporte e lazer: vínculos para o desenvolvimento social, integração e diálogo
• Fortalecimento do exercício da cidadania.
• Outras áreas podem serem incorporadas ao longo do processo de
implementação das ações coletivas no espaço público.

Subprogramas e Atividades
SUBPROGRAMA 3 – INVESTIMENTO EM ESPAÇOS PÚBLICOS COLETIVOS
• Revitalização de praças e parques públicos da cidade
• Criação de comitê locais formados por moradores para a definição
de ações coletivas de esporte e lazer
• Investimento em equipamentos coletivos de esporte
• Criação de ações de divulgação de informações de bem estar e
cuidados com a saúde
• Integração das ações com a cultura
• Estudo de impacto da implementação do voucher social como
fomento ao lazer/ecoturismo para cidadãos/cidadãs locais

CIDADANIA para o Desenvolvimento
Subprogramas e Atividades

SUBPROGRAMA 4 – SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
• Definição de indicadores de monitoramento
• Construção de uma plataforma online dos indicadores para inserção dos dados
pelos municípios e acompanhamento da população
• Criação de um comitê no CODEM para acompanhamento e avaliação dos
indicadores

CIDADANIA para o Desenvolvimento

Possíveis Atores e
Parceiros

Referências

AGEM MT
Secretaria Estadual de Educação
Secretaria Estadual de Saúde
Secretaria Estadual de Segurança Pública
Secretaria Estadual Adjunta de Esporte e Lazer
Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Social
Secretarias Municipais Educação
Secretarias Municipais de Saúde
Secretaria Municipais de Segurança ou Defesa Social
Secretarias Municipais de Esporte e Lazer ou órgãos correspondentes
Secretarias Municipais de Assistência Social
Câmaras Municipais
Conselhos de Direitos
Ministério Público
Defensoria Pública
Programa Estratégico de Mato Grosso
Programa Transforma Mato Grosso
Realinhamento do Plano Estratégico 2012‐2015
Plano Estadual de Enfrentamento às Drogas em Mato Grosso
Plano Nacional de Segurança Pública
Plano Estadual de Segurança Pública – PESP MT
Plano Estadual de Educação
Plano Estadual de Saúde

IDENTIDADE CULTURAL Regional

O programa visa fortalecer a identidade cultural da
Região do Vale do Rio Cuiabá através da preservação do
patrimônio material e imaterial, da valorização das
festividades, das comunidades tradicionais bem como
da culinária, artesanato, linguajar, músicas, danças
típicas e demais tradições locais. O programa se apoia
em três dimensões: A) Simbólica: preservação e
conservação dos bens materiais e imateriais e dos
ativos
ambientais
da
RMVRC;
B)
Cidadã:
reconhecimento e valorização das comunidades
tradicionais e das tradições culturais regionais e C)
Econômica: promoção de rotas turísticas‐culturais do
Vale do Rio Cuiabá e incentivo a cadeias produtivas
relacionadas a disseminação da cultura regional

IDENTIDADE CULTURAL Regional
Subprogramas e Atividades
DIMENSÃO SIMBÓLICA
‐ Organização de banco de dados dos patrimônios nas três esferas de governo (federal,
estadual e municipais) considerando o âmbito da RMVRC e também de seu entorno.
‐ Incentivo à projetos de restauração e manutenção dos patrimônios materiais da RMVRC
‐ Fomento à ações educativas e de comunicação a respeito dos equipamentos histórico‐
culturais.
DIMENSÃO CIDADÃ
‐ Mapeamento das comunidades tradicionais da Região: quilombolas, indígenas e
ribeirinhas e suas respectivas áreas protegidas.
‐ Criação de um calendário regional que divulgue as principais festividades e atividades
locais de promoção da cultura do Vale do Rio Cuiabá.
‐ Inclusão das tradições culturais regionais e das comunidades tradicionais na grade
curricular de forma a manter a cultura viva.
DIMENSÃO ECONÔMICA
‐ Definição de rotas turísticas culturais da RMVRC que podem ser inclusive temáticas
(culinária, festividades, atrativos naturais)
‐ Elaboração de matérias de divulgação com informações das rotas culturais
‐ Fomento à cadeias produtivas relacionadas ao turismo e cultura/economia criativa.

IDENTIDADE CULTURAL Regional

Possíveis Atores e
Parceiros

Referências

AGEM MT
Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Turismo
Secretaria de Estado de Educação
Secretarias Municipais de Cultura ou órgãos equivalentes
Secretarias Municipais de Educação
Conselhos de Cultura dos municípios
Fundação Cultural Palmares
Associações de Quilombolas e Indígenas
Pró‐reitoria de Cultura, Extensão e Vivência (PROCEV)/ UFMT
Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso
IPHAN e demais órgãos de proteção
CPF da cultura do Mato Grosso(aprovado em 2016)
Política Nacional de Cultura
Política Nacional de Cultura Viva
Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI)
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais
Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho
Decretos e marcos de proteção de bens nas três esferas de governo
SNIC ‐ Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais
Mapas MT

URBANISMO em Rede

O Programa Urbanismo em Rede tem por objetivo
constituir na RMVRC um ambiente de cooperação,
entre os Municípios e entre esses e o Estado do Mato
Grosso, para a gestão das áreas urbanas e de expansão
urbana da região. O Programa se organiza em sete
subprogramas que abrangem: o quadro legal dos
Municípios; o tratamento de áreas de expansão urbana;
as áreas que requerem uma gestão integrada;
orientações técnicas, projetos e organização das
informações.

URBANISMO em Rede
Subprogramas e
Atividades

A) Instrumentos municipais de planejamento urbano e
legislação urbanística
B) Perímetros urbanos e áreas de expansão urbana
C) Parcelamento do solo para fins urbanos e controle
da expansão urbana
D) Gestão de Zonas de Interesse Metropolitano
E) Qualidade dos espaços públicos
F) Moradia na RM VRC
G) Sistema de Informações Urbanas da RM VRC.

URBANISMO em Rede

Possíveis Atores e
Parceiros

Referências

Órgãos municipais de planejamento urbano, licenciamento
urbanístico e habitação;
Procuradorias dos Municípios;
Secretaria das Cidades do MT;
CAU‐MT;
CREA‐MT;
Universidades;
IAB e outras instituições representativas de arquitetos e
urbanistas;
Sinduscon;
Ademi;
Associações de Moradores;
ONGs com atuação em temas relacionados ao espaço urbano
e à moradia.
PDDI RMVRC (diagnóstico); Planos Diretores e legislações
urbanísticas municipais; Estatuto da Cidade (Lei Federal
10.257/2001); Estatuto da Metrópole (Lei Federal
13.089/2015).

MOBILIDADE METROPOLITANA
Integradora

O objetivo do Programa Mobilidade Metropolitana
Integradora é estabelecer na RM‐VRC um ambiente de
plena acessibilidade tanto do ponto de vista macro
quanto no micro, garantindo ampla mobilidade para
pessoas e mercadorias, o que possibilitará melhoria na
qualidade de vida e dinamização da economia local.

MOBILIDADE METROPOLITANA
Integradora
Subprogramas e
Atividades
A) Plano Integrado de Mobilidade da
Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá

Região

B) Adequação Logística da Região Metropolitana do
Vale do Rio Cuiabá
C) Calçadas Plenas

MOBILIDADE METROPOLITANA
Integradora

Possíveis Atores e
Parceiros

Os atores centrais para a gestão da mobilidade são os entes
governamentais da Região Metropolitana, ou seja, o Governo
do Estado e as Prefeituras. Esses devem ser representados
cotidianamente pela AGEM e pelas secretarias responsáveis
nos municípios. Deve‐se, contudo, não se limitar a esses
atores, incorporando a sociedade civil em toda a sua
diversidade em todas as etapas de trabalho principalmente
por meio de representantes dos movimentos sociais,
entidades de classe, sindicatos, associações de moradores,
academia e empresários.

Referências

A Lei Federal 12.587/2012, que institui a Política Nacional de
Mobilidade Urbana; Estatuto das Cidade; Estatuto das
Metrópoles. Estudos e planos de transportes e
desenvolvimento metropolitano da região apresentados no
Diagnóstico

SANEAMENTO Ambiental

O programa Saneamento Ambiental tem por objetivo
tratar as soluções nos temas de quantidade e qualidade
da água, esgotamento sanitário, macrodrenagem e
resíduos sólidos, através de 2 subprogramas: A) Viver sem
Contaminação: visa reduzir a contaminação provocada
pela carência de redes públicas para o esgotamento
sanitário e infraestruturas para a destinação adequada
dos resíduos sólidos, bem como controlar os riscos
decorrentes da exposição dos mananciais superficiais e
subterrâneos à substâncias perigosas; B) Redução e
Controle de Perdas: tem por objetivo estimular a adoção
de práticas de controle e monitoramento, no âmbito
metropolitano, com vistas à minimização a exposição dos
mananciais
de
abastecimento
(superficiais
e
subterrâneos) à contaminação.

SANEAMENTO Ambiental
SUBPROGRAMA VIVER SEM CONTAMINAÇÃO
A. Desenvolvimento institucional guiado por uma lógica estruturante,
principalmente, para promover a assistência técnica aos municípios e
prestadores de serviços, a capacitação de agentes públicos, a realização de
estudos e pesquisas setoriais,
B. Apoio ao desenvolvimento da gestão associada (atuação para ações
estruturantes e de disposição final de rejeitos), da regulação e fiscalização,
estruturação de sistemas de informação (incluindo o cadastro de áreas de
risco) e elaboração de planos e projetos de saneamento básico
C. Apoio à implementação do Programa P2R2
D. Incen vo à educação sanitária e ambiental.
SUBPROGRAMA CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS
A. Programa de Redução de Perdas Comercial e Física: Fixação de padrões de
eficiência, substituição de equipamentos de alto consumo de água por
modelos mais eficientes, campanhas de informação e educação aos usuários,
incentivos e assistência técnica, mudanças de procedimentos e rotinas
operacionais dos serviços, pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
B. Inclusão nas agendas dos governos locais as bases conceituais da
conservação de água.

SANEAMENTO Ambiental

Possíveis Atores e
Parceiros

Referências

AGEM‐MT, CODEM, SEMA, Secretaria de Cidades; Defesa
Civil Estadual e municipais; Ministério Público Estadual,
Prefeituras, autarquias e concessionárias dos serviços de
saneamento básico; Universidades; Comitês de Bacia;
Associações Profissionais: ABES, ASBEA; Conselhos
Profissionais: CREA; Agências Reguladoras
Conselhos de Meio Ambiente/Saneamento Básico
Política Nacional de Saneamento Básico
Plano Nacional de Saneamento Básico
Política Nacional de Resíduos Sólidos
Plano Nacional de Resíduos Sólidos
Planos Municipais de Saneamento Básico
Ministério das Cidades
Funasa – Fundação Nacional de Saúde
Plano Nacional de Saneamento Rural (em breve)
Lei de Consórcios Públicos

VALE Sustentável
O Programa Vale Sustentável busca propor ações para que
o Vale do Rio Cuiabá atinja padrões de qualidade
ambiental com diretrizes que permitam o contínuo
desenvolvimento coerente com os atuais conceitos de
sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Propõe
desafios ao Poder Público, à sociedade civil organizada, ao
terceiro setor e à sociedade em geral, de forma a
contagiar a todos para a busca de padrões mais
sustentáveis de vida, com respeito e conservação da
natureza, valorizando os bens públicos, as comunidades
tradicionais, as ações coletivas, abrindo espaço para as
novas tecnologias e utilizando‐as como fonte de
desenvolvimento. O Programa Vale Sustentável não possui
o objetivo de ser sustentável por si só, mas sim um
complemento aos demais programas, dependente e
estimulante para sua efetivação, uma vez que as demais
ações tornam‐se parte integrante para alcance da
sustentabilidade.

VALE Sustentável

SUBPROGRAMA CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
A.

Fomento à gestão de recursos hídricos
Criação do CBH da Margem Direita; Integração das prioridades dos CBHs; Criação de
um sistema de informações em parceria com a ANA, SEMA, CBHs, Ministério Público
Estadual, Universidades; Identificação dos conflitos de uso da água; Apoio ao
enquadramento dos corpos hídricos em função dos usos pretendidos; Apoio à
criação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos; Fomento à cobrança pelo uso da
água e aplicação dos recursos em ações definidas pelos CBHs.

B.

Criação de Sistema de Pagamento por Serviços Ambientais estabelecendo critérios
para a remuneração de protetores de recursos hídricos.

C.

Diagnóstico detalhado dos recursos hídricos, nascentes dos afluentes e APPs
localizadas na RM‐VRC e entorno metropolitano
Identificação e recuperação de áreas prioritárias para conservação de recursos
hídricos – parceria com os Programas Água para o Futuro e Verde Rio

VALE Sustentável
SUBPROGRAMA REVITALIZAÇÃO DO RIO CUIABÁ / PROJETO MULTISETORIAL DE
VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE PAISAGÍSTICA E DE MELHORIA DA RELAÇÃO ANTRÓPICA
COM O RIO
A.
B.
C.

Plano de recuperação de áreas degradadas às margens do Rio Cuiabá
Projeto de Criação/reforço ao roteiro turístico metropolitano com o Rio Cuiabá em
foco
Educação Ambiental

VALE Sustentável
SUBPROGRAMA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
A. Priorização e levantamento de recursos para melhoria da gestão das UCs;
B.

Estudo e levantamento dos potenciais para o turismo ecológico e a necessidade de
melhoria de infraestrutura para visitação nas UCs;

C.

Avaliação do interesse para a criação de Mosaico;

D.

Utilização do estudo do MMA de áreas prioritárias e verificar as necessidades de
ações e possibilidade de criação de novas UCs.

Interface com o Programa Saneamento Ambiental e Projeto de Conservação e Gestão de
Recursos Hídricos. Parceria/paralelo com a inclusão da educação ambiental/cidadã nos
currículos escolares. Cooperação com o Programa Terra Regular para a regularização das
terras em UCs.

VALE Sustentável

SUBPROGRAMA ECONOMIA PARA A SUSTENTABILIDADE
A.
B.
C.
D.
E.

Alimentação segura
Economia circular
Energias renováveis
Arquitetura e engenharia sustentáveis
Compras governamentais sustentáveis

VALE Sustentável

Possíveis Atores e
Parceiros

Referências

AGEM‐MT, CODEM, SEMA, ANA, Municípios, Instituto Ação
Verde, Ministério Público Estadual,
Assembleia Legislativa, Conselhos de Classe, Associações
relacionadas – ABRH, ABES, Associação de Comitês de Bacia,
MMA, Secretaria de Cidades, IPDU, IPHAN, Secretaria de
Cultura, Secretaria de Turismo,ICMBIO, Entidades de cunho
ambiental na região.
Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Estadual de
Recursos Hídricos, Plano Estadual de Recursos Hídricos,
Política Nacional do Meio Ambiente, Plano Nacional de Áreas
Protegidas, Novo Código Florestal, Política Nacional de
Educação Ambiental, Projeto Verde Rio, Projeto Água para o
Futuro, Política Nacional do Meio Ambiente, Lei do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, Lei
Estadual que institui o Sistema Estadual de Unidades de
Conservação de Mato Grosso, Plano Nacional de Áreas
Protegidas, Atividades realizadas pela Coordenadoria de
Unidades de Conservação da SEMA.

Obrigado!
Obrigada!
Mais informações:
www.pddivrc.ibam.org.br
https://www.facebook.com/agemmt/
pddi.vrc@ibam.org.br

ANEXO 2
Listas de presença dos
municípios

Lista de presença
Chapada dos
Guimarães
09 de maio de 2017 (manhã)

Lista de presença
Acorizal
10 de maio de 2017 (manhã)

Lista de presença
Várzea Grande
10 de maio de 2017 (tarde)

Lista de presença
Santo Antônio de
Leverger
11 de maio de 2017 (manhã)

Lista de presença
Nossa Senhora do
Livramento
11 de maio de 2017 (tarde)

Lista de presença
Cuiabá
12 de maio de 2017 (manhã)

ANEXO 3
Registros Fotográficos
das Reuniões

CHAPADA DOS GUIMARÃES – 09/05/2017

ACORIZAL – 10/05/2017 ( MANHÃ)

VÁRZEA GRANDE – 10/05/2017 (TARDE)

SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER – 11/05/2017 (MANHÃ)

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – 11/05/2017 (TARDE)

CUIABÁ – 12/05/2017 (MANHÃ)

