
 

 

 

1  PLANO PLURIANUAL – PPA: 

Base do Processo de Planejamento e Gerenciamento Público 

 

O PPA - Plano Plurianual formaliza o programa de governo através dos objetivos, metas e ações para os próximos quatro 

anos, com os quais se buscará cumprir os compromissos assumidos e validados com a sociedade pelos resultados do processo 

eleitoral.  

No tocante ao PPA para o Município de Várzea Grande, período 2010-2013, manteve-se a visão de futuro elaborada em 

2005 por um grupo político com ideais voltados ao pleno desenvolvimento deste Município.  

Essa visão, representada pela “Agenda 23”, foi elaborada mediante a avaliação de várias questões relativas ao contexto 

sócio-econômico estadual. O primeiro ponto considerado foi o modelo de desenvolvimento pelo qual se dá o crescimento 

econômico de Mato Grosso, cujos resultados têm gerado riqueza sem, entretanto, provocar impactos sociais positivos, haja vista 

os problemas dele derivados, onde o maior agravante é a concentração sócio-espacial da renda. 

Segundo essa Agenda, a visão estratégica para se construir uma “Várzea Grande forte economicamente e justa 

socialmente”, depende de políticas de crescimento e desenvolvimento econômico que revigorem a vocação industrial e 

comercial, além da busca de novas alternativas econômicas, transformando o Município numa terra de empreendedores, gerando 

mais empregos, distribuindo mais renda e melhorando a qualidade de vida das pessoas.  

No contexto posto, o Município de Várzea Grande não tem como desafio apenas projetar-se, ao lado da Capital, como 

cidade líder no Noroeste do Brasil e, até, da região central da América do Sul. Além disso, deverá implementar uma política de 

desenvolvimento mais ousada e inclusiva, para que se supere o comportamento experimentado pelo município diante do processo 



 

econômico estadual; comportamento este que não o tem favorecido na captação dos investimentos que são alocados em outros 

municípios. 

Além da mudança do modelo de desenvolvimento econômico, a redução das desigualdades sociais passa obrigatoriamente 

pela melhoria dos serviços públicos e da infra-estrutura urbana, o que depende de uma nova concepção de Administração Pública 

e uma nova forma de gerir os recursos públicos. O sucesso dessa empreitada é esperado, apostando-se em políticas e ações 

embasadas por princípios e valores relacionados à Justiça Social, a Responsabilidade, a Transparência, a Honestidade e a 

Participação, mas também instituindo as mais modernas tecnologias administrativas e os mais modernos instrumentos de gestão. 

Quanto à democratização da gestão, expressa na “Agenda 23”, será alcançada através da efetiva participação política da 

população, de forma a sugerir ações, além de fiscalizar e avaliar o desenvolvimento e as decisões do Governo Municipal, o que 

está em sendo implementado através do levantamento de necessidades e problemas de cada comunidade, tanto as urbanas como 

as rurais, cujas cópias fazem parte deste PPA, e cujo atendimento é meta dessa administração.  

Ato contínuo, haverá a implementação de procedimentos administrativos que possibilitem e facilitem aos munícipes o acesso 

à informação, conforme previsto no projeto de modernização em desenvolvimento nesta prefeitura, garantindo a efetiva 

transparência da gestão municipal.  

 

 

 

 

 

 

 


