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CARTA ABERTO AO MEU QUERIDO POVO BRASNORTENSE 

Sempre sonhamos com uma Brasnorte mais justa, humana e democrática. 

Entendemos que este também é o desejo de todos os brasnortenses. Realizar esse sonho, 

porém, depende de um trabalho intenso, conjunto e contínuo da administração pública. E, graças 

à confiança que o povo de Brasnorte depositou em nós, pudemos traçar o caminho para a 

concretização da Brasnorte dos nossos sonhos. Tivemos a oportunidade de dar largos passos 

para a construção da cidade que queremos. O que é uma enorme satisfação.  

O nosso cuidado com Brasnorte se refletiu no zelo com a cidade, na ampliação da 

prestação de serviços de qualidade e no olhar atento às pessoas. Nossa caminhada tão somente 

foi possível por meio do trabalho de uma equipe de colaboradores empenhada em responder 

aos anseios da população. Ainda, a relação estabelecida entre a gestão municipal e a sociedade 

Brasnortense sempre foi o maior instrumento para uma trajetória de lutas e vitórias no caminho 

trilhado até aqui. Muito já foi feito. Mas nós podemos, queremos e vamos fazer mais por 

Brasnorte.  

No presente documento, apresentamos uma carta de intenções, um verdadeiro 

convite para que possamos juntos, ampliar o desenvolvimento de Brasnorte. Este convite 

expressa o nosso respeito, o nosso compromisso e o nosso amor por Brasnorte e pelo nosso 

povo. Como em toda a nossa trajetória, não construímos sozinhos essa proposta de continuidade 

e inovação. Nós escutamos a população em nossas andanças e caminhadas pelos bairros de 

Brasnorte e pelo interior do município; discutimos nas comunidades e, com isso, pudemos 

entender qual é a Brasnorte dos sonhos de cada um.  

Portanto, reiteramos o nosso convite para analisar o que planejamos para o futuro 

de nosso município.  

ADMINISTRAÇÃO 

 Fortalecer a ouvidoria Municipal 

 Assegurar a continuidade das obras e ações que estão em andamento; 

 Investir em Tecnologia de informação ; 

 Fortalecer o Conselho de Ética do Servidor Público Municipal; 

 Buscar junto a iniciativa privada ou órgãos federais, recursos para a 

Construção de Novo Terminal Rodoviário; 

 Estimular a participação em  Cursos de Capacitação Profissional; 

 Transformar o Parque de Exposições em espaço multicultural; 
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 Viabilizar a Construção de Quiosques na Praça da Bíblia; 

 Ampliação de iluminação pública nas comunidades do interior; 

VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 Continuidade das Obras de Pavimentação Asfáltica nos  Bairros: Arco Ìris;  

Pôr do Sol; Renascer; Jardim Califórnia; Parque das Nações, Cesconeto e no Centro da 

cidade, dando continuidade aos já executados na cidade. 

 Continuidade das Obras de Drenagem nos Bairros e no Centro; 

 Conclusão do Programa de Calçamento em espaços públicos. 

 Continuidade do Programa de Cascalhamento das estradas do município. 

 Reforma e Ampliação da Feira Municipal. 

 Melhorar os Serviços de Limpeza Urbana e Coletas de Lixo, inclusive da 

coleta seletiva; 

 Terceirizar os serviços de jardinagem e zeladoria das Praças, Campos, 

Escolas e demais logradouros públicos. 

 Continuação nas obras de Iluminação Pública nos Bairros . 

 Aquisição de Caminhão Pipa e rolo compactador exclusivos para auxiliar 

nas estradas vicinais; 

 Aquisição de patrulha para urbanização com: Caminhão Muque, Caminhão 

Varredor de Rua e de Caminhão Coletor de Lixo. 

 Instalação de Parque Infantil no Parque das Nações, Jardim Califórnia, 

Bairro Arco-íris e Comunidades Água da Prata, Sâo Bento, Vila Nova, Mundo Novo, Tupã 

e Cerejal. 

 Criar o Programa de Construção de Pontes de concreto, dutos metálicos, 

aduelas e bueiros. 

 Construção de Calçadas ao redor do Campo Municipal Marinho Manoel 

Marcelo. 

 Aquisição de Ônibus equipado para atender a equipe de serviços em 

estradas vicinais; 

 Criação da oficina mecânica central com serviços de solda, torno, elétrico 

para atender a todas as secretarias; 

 Recapear os asfaltos antigos e recuperar as sarjetas; 

EDUCAÇÃO E CULTURA 
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 Promoção de melhorias na estrutura física e nos equipamentos das Escolas 

e Creches, além de laboratórios de informática nas escolas. 

 Realização de Cursos de Formação Continuada para os profissionais de 

educação. 

 Busca de recursos para Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas 

Adilson José Schumacher (Comunidade São Bento), Escola Cerejal, Escola Mundo Novo 

e Escola Tupã. 

 Implantar o Programa Olho Vivo, uma parceria entre as Secretaria de 

Saúde e Educação, diagnosticando crianças e jovens com problemas de visão e 

distribuindo óculos gratuitamente. 

 Implantação de equipe multidisciplinar com fonoaudiólogo, psicólogo e 

Assistência Social; 

  Programas em parceria com secretaria de saúde voltados para Segurança 

e Prevenção ao uso de drogas, em parceira com a Polícia Militar, para todas as crianças 

do município. 

 Aquisição de novos ônibus para a Frota do Transporte Escolar. 

 Buscar a criação de novos cursos superiores em parceria com a UNEMAT. 

 Construção de prédio-complexo Educacional: com biblioteca, centro de 

eventos e secretaria de Educação; 

 Investimentos nas bibliotecas das escolas, com acervo e informatização; 

 Adotar apostilado para alunos da rede municipal; 

 Reestruturação do PCCS da Educação; 

 Implantar Programa  de Avaliação de Ensino Municipal; 

 Investimentos Constantes para a melhoria da Educação do IDEB 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 

 Resgatar os festejos de manifestações culturais: Festas Folclóricas, Festas 

Juninas  

 Restaurar o espaço da Quadra Creuza Luiz Garcia, transformando –o num 

complexo cultural, onde serão desenvolvidas as oficinas do departamento; 

 Criação da semana de artes com festival da canção, feiras culturais, 

inclusive rurais. 
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 Criar projetos que incentivem a arte e cultura nas escolas do campo e da 

cidade. 

 Criação do Museu dos Pioneiros, com mapeamento histórico, cultural , 

étnico, ambiental e turístico , criando um acervo e arquivo histórico do município. 

 Melhorar a estrutura do Departamento de Cultura na aquisição de figurinos 

e equipamentos. 

 Promover o desenvolvimento cultural e artístico dos alunos através de 

oficinas contra turnos. 

 Criação de Agenda e calendário Cultural, com exposições de artes, 

realização de saraus culturais. 

 Ampliar o Dia do Evangélico, para um festival de música Gospel. 

 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 Buscar recursos para a construção do Hospital Municipal. 

 Reformas e adequações nos prédios da Secretaria de Saúde: CRIDAC, 

Vigilância Sanitária e Endemias: 

 Promoção de Capacitação  para Profissionais atuantes na Saúde, com 

ênfase na atenção básica; 

 Implantação do Moto Saúde, onde os usuários do SUS que fazem uso de 

medicação contínua, prioritariamente aqueles com limitações de mobilidade, terão seus 

medicamentos entregues em sua residência, em datas previamente programadas. 

 Adquirir veículo específico para o Transporte de Portadores de 

Necessidades Especiais que estiverem em tratamento. 

 Ampliar o quadro de médicos nas especialidades de geriatria e intensivista. 

 Intensificar os programas voltados ao atendimento aos idosos, crianças, 

mulheres e aos povos indígenas e centralizar atendimento a portadores de hanseníase 

e Tuberculose; 

 Implantar o Programa de Coletas de Exames nas Comunidades Rurais, 

com resultados informatizados, onde os pacientes poderão retirar os resultados nos 

postos de saúde das comunidades. 

 Estudar a viabilidade de novo PSF para atender os Bairros Aeroporto, 

Renascer, Bela Vista e Jardim Califórnia. 
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 Criação do Centro de Zoonoses para Castração e tratamento de animais 

abandonados. 

 Aquisição de uma UTI Móvel. 

 Aquisição de Academia da Saúde para a Comunidade Boa Esperança,  

Bairro Parque das Nações e Bairro Renascer. 

 Ampliação do programa odontológico para as comunidades de Água da 

Prata, São Bento e Mundo Novo; 

 Aquisição de motos para os agentes comunitários rurais; 

 Cadastro no programa “Mais Médicos” para atender a região do P.A. Tibagi 

e Mundo Novo; 

 Ampliar o programa PSE-Programa Saúde na Escola, para o combate 

intensivo ao uso de drogas junto a juventude, adolescentes e crianças; 

 

AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS 

 Ampliar o Programa de Incentivo a Agricultura Familiar, com assistência 

técnica para o manejo de pastagens, estímulos a melhoria na produção de leite, cultivos 

de hortifrutos, junto ao pequeno produtor e comunidades indígenas. 

 Dar continuidade ao Programa Porteira Adentro, visando o atendimento a 

todas as comunidades do município. 

 Garantia de Aquisição dos Hortifrútis para Escolas, Creches e Hospital 

Municipal. 

 Incentivo a Instalação de Fábrica de Ração para atender produtores em 

piscicultura, criação de suínos, ovinos e aves. 

 Incentivo a Apicultura, Avicultura e Piscicultura com ampliação dos projetos 

de construção de tanques de peixes e organizar grupos para unificar as vendas. 

 Buscar por programas de inseminação e transferência de embriões para 

gado leiteiro e de corte, com assistência técnica; 

 Criar o programa da cadeia produtiva do café e do leite com apoio técnico 

 Implantar o Projeto de Recuperação de Nascentes com árvores nativas 

produzidas pelo Viveiro Municipal e distribuídas gratuitamente. 

 Buscar parceria e dar benefícios fiscais para a Instalação de Laticínio no 

Município. Desenvolver os trabalhos no município 
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 Auxiliar nas ações voltadas para a regularização fundiária na busca por um 

funcionário do INCRA que possa; 

 

 ( Secretaria Municipal de Finanças) 

 Compromisso com Servidores/Fornecedores/Prestadores 

de Serviços, mantendo os pagamentos em dia; 

 ·Investimentos/Melhorias de Condição de Trabalho aos 

Servidores 

 · Construção de um novo Prédio para o Setor Tributário 

onde agregará os departamentos do CAE (centro de 

atendimento empresarial) bem como o departamento de 

USC (unidade de serviço do consumidor) com isso 

melhorará o atendimento ao Microempreendedor 

Individual e aos produtores rurais do município. 

 ·  Treinar a categoria de Fiscalização Tributária para 

atuarem na captação de recursos. 

 Melhorar a Receita Municipal nas condições abaixo; 

 · Criar Planta Genérica do Município de Brasnorte com 

imagens áreas para melhorar o controle dos lançamentos 

de receitas municipais. 

 · Criar Lei que altera o perímetro urbano onde 

beneficiará os pequenos chacareiros no entorno da 

cidade no qual irá facilitar na escrituração dos imóveis 

rurais. 

 · Trabalhar na Regularização de Loteamentos existentes 

no município para facilitar o proprietário na 

escrituração. 

 · Implantação do IPTU progressivo, com isso o 

município passara a valorizar empreendedores do ramo 

da construção mobiliária, valorizando a edificação 

predial. 

  

 · Dar continuidade no programa Emplaca Brasnorte, 

onde o município restitui a taxa de transferências de 

veículos de outros municípios para o município de 

Brasnorte. 

 · Realizar estudo junto ao setor de engenharia do 

município para levantamento de estradas vicinais no 

intuito de identificar e mapear estradas e fazendas para 

recadastramento junto a fazenda municipal e estadual 
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para melhorar no incremento de receita de transferência 

do estado ITR/FETHAB. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Implementar programas que visem proteger mulheres em situação de 

violência e vulnerabilidade; 

 Buscar recursos junto a órgão Estaduais e Federais para desenvolver 

programas que visem o estímulo à mulher empreendedora; 

 Capacitação dos Conselheiros Tutelares para atuação efetiva e correta de 

suas funções. 

 Revisão do Cadastro Único, para inserção nos programas sociais, fazendo 

a busca ativa para incluir pessoas atualmente afastadas dos programas pela falta de 

acesso a informação e que realmente precisam dos programas de auxílios. 

 Fortalecer a ampliar o atendimento dos Programas contra todas as formas 

de violência familiar, abusos e maus tratos, exploração sexual, entre outros. 

 Desenvolver projetos contra violência e abuso da diversidade sexual e de 

gênero. 

 Captar recursos federais para realizar melhorias nos Conjuntos 

Habitacionais existentes no município. 

 Buscar recursos junto a órgãos estadual e federal, para a Construção de 

Novas Casas Populares no município. 

 Incentivar a inclusão de pessoas com necessidades especiais e mobilidade 

reduzida a empregabilidade em órgãos públicos e empresas e comércios do município. 

 Construir Centro de multiuso para ofertar serviços e atividades de 

convivência, incluindo atendimento específico aos idosos e aos que estão na situação 

de vulnerabilidade. 

 Adquirir um Micro Ônibus para transporte de gestantes que participam dos 

cursos e oficinas ofertadas pela Secretaria de Assistência Social e para o transporte de 

idosos que participam das atividades no Centro de Convivência do Idoso e no Clube dos 

Idosos Feliz Idade de Brasnorte. 

 Promoção de Cursos profissionalizantes para crianças, jovens, grávidas e 

idosos. 

ESPORTES E LAZER 
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 Estabelecer parcerias e convênios com entidades que tenham expertise e 

possibilidades de promover atividades esportivas e de lazer em nosso município. 

 Promover orientações sobre saúde e atividades físicas para os idosos. 

 Criar Ciclovias com placas e demarcações em trajetos seguros para a 

prática de passeio ciclística e pedal de lazer. 

 Ampliar as modalidades esportivas ofertadas em Projetos contra turnos. 

 Iluminar o Campo Municipal Marinho Manoel Marcelo. 

 Construção de Alambrado e Bancos de Atletas Reservas ao redor do 

Campo Municipal Marinho Manoel Marcelo. 

 Construção de Campo de Futebol de Areia, anexo ao Campo Sintético. 

 Buscar recursos estadual ou federal, para aquisição de Ônibus Executivo, 

para o transporte de atletas e alunos em atividades esportivas e culturais, dentro e fora 

do município. 

 Implantação do Campeonato Municipal de Laço. 

 Construção de Campo de Vôlei de Areia nos Bairros Renascer, Parque das 

Nações , Jardim Califórnia e Jardim das Pedras. 

 Construção de Pista de Velocross e Motocross,  

 Construção de Pista de Skate, no Complexo Esportivo Municipal. 

 Construção de Pista de Bicicross anexa ao Parque de Exposições. 

 Construção de Pista de Atletismo em terreno anexo a Creche Irmã 

Theonila. 

 Aquisição de Placar Eletrônico Digital para o Ginásio Municipal de Esporte 

Marcelo Félix Pietsch. 

 Trocar a iluminação do Ginásio Municipal Marcelo Félix Pietsch por 

Refletores de LED, melhorando a qualidade da iluminação e a economia no consumo. 

 Criar o Projeto Rua do Lazer, a ser implantado prioritariamente para as 

populações periféricas e população rural. 

 Cobertura das arquibancadas do Estádio Marinho Manoel Marcelo. 

TURISMO 

 Realização de Passeio Ecológico nos pontos turísticos do município. 

 Criação do Circuito Municipal de Rodeio, junto com as etapas do 

Campeonato Municipal de Velocross. 
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 Formar parcerias com Departamento de Cultura para realização de eventos 

visando promover o fluxo turístico na cidade e fomentar o turismo como atividade 

econômica. 

 Incentivar as atividades público-privadas na realização de eventos que 

promovam o turismo municipal. 

 Construção de Concha Acústica ao lado do Ginásio Municipal Marcelo Félix 

Pietsch, visando realização de eventos como Festivais, Festas Tradicionais e shows. 

 Criação do Festival de Pesca Municipal. 

 Criação de ciclovias e Passeio Ciclístico Ecológico, convidando ciclistas da 

região. 

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 

 Revitalizar espaços públicos e praças com árvores nativas. 

 Agilizar os licenciamentos junto aos órgãos competentes. 

 Buscar junto ao  Governo do Estado recursos para o Programa 

Peixamento, para povoamento e repovoamento das bacias hidrográficas dos Rios do 

Sangue e Cravari, com peixes nativos como Pacú, Matrinchã, Trairão. 

 Ampliar o Projeto de Reciclagem; 

 Estimular a recuperação de áreas degradadas no município. 

 Utilizar o viveiro municipal para criação de mudas para arborizar a cidade; 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 Instalação de Câmeras em torres de observação nas principais vias de 

acesso que enviarão imagens de toda cidade em tempo real para uma central da Guarda 

Municipal. 

 Fortalecer as ações de segurança realizadas em parceria com as demais 

instituições de segurança existentes no município. 

 Fortalecer o Conselho de Segurança Municipal,nas ações de controle, 

prevenção e divulgação visando campanhas de conscientização nas escolas do 

município e interior. 

 Implantar Faixas de Ciclovias para maior segurança dos ciclistas no 

transito. 
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 Promover campanhas de conscientização sobre animais abandonados em 

especial cães e gatos nas ruas da cidade, que de certa forma oferecem riscos a 

população. 

 Buscar junto ao Governo do Estado instalação de Base do Corpo de 

Bombeiro Militar. 

 Firmar parcerias com as Auto Escolas para campanha de conscientização 

no transito e legalização dos motoristas do município que ainda não possuem habilitação. 


