
 

 

PLANO DE GOVERNO 

construindo uma nova história 
 

 

Este Plano de Governo surgiu da percepção da situação atual do Município. 

Apresentamos aqui propostas coerentes e exequíveis para os próximos quatro anos e, ao 

mesmo tempo, olhamos mais longe, planejando em longo prazo o bem-estar de cada cidadã e 

cidadão brasnortense.  

Nestas páginas contamos com a contribuição de diversos setores da sociedade que 

puderam se manifestar e acrescentar seus distintos entendimentos e necessidades.  

Ao longo da campanha que se inicia poderemos ainda colher sugestões e 

enriquecer o planejamento estratégico para Brasnorte. Com este Plano de Governo 

pretendemos contribuir para a consolidação de um novo ciclo de desenvolvimento para nosso 

Município, conscientes das dificuldades que encontraremos e, mais ainda, convictos do que 

pode ser feito para a melhoria das políticas públicas a serem entregues à sociedade 

brasnortense, a qual oferecemos nossas sinceras intenções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIRETRIZES DA GESTÃO  
 

- Atender aos princípios constitucionais da gestão pública: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência;  

Gerir com responsabilidade e competência, otimizando recursos e promovendo políticas 

integradas;  

-Fazer uma gestão Pública ágil, moderna, eficiente e eficaz;  

-Fazer uma gestão participativa que permita o envolvimento regular e significativo dos 

munícipes no processo administrativo e na tomada de decisão;  

- Valorizar o servidor municipal e dotar os serviços públicos de tecnologia e estrutura para 

prover atendimento de qualidade ao cidadão. 

 

 

PRINCIPAIS FOCOS DE ATENÇÃO  
Fazer o aprimoramento da gestão publica municipal, através da profissionalização e da 

melhoria contínua dos serviços prestados;  

- Promover o acesso dos munícipes aos serviços públicos de qualidade, com dignidade e 

respeito;  

- Estimular o desenvolvimento socioeconômico do município, em especial das regiões com 

maior defasagem nos indicadores sociais;  

- Garantir os direitos sociais do cidadão, promovendo políticas públicas que elevem a 

qualidade de vida da população;  

- Melhorar a segurança no município, através da proposição e da articulação de uma política 

de segurança pública eficiente e eficaz, focada na redução da criminalidade;  

- Modernizar e adequar à infraestrutura municipal, em especial das regiões onde o poder 

público menos investiu ao longo dos últimos anos;  

- Universalizar o acesso à educação infantil e fundamental de qualidade;  

-Propor um conjunto de ações estratégicas para que o município possa aproveitar as 

oportunidades geradas pelo incremento do turismo de maneira permanente e duradoura;  

- Fomentar a organização do município, com o incentivo da regularização fundiária, da 

urbanização dos bairros e da integração da zona rural aos serviços públicos;  

- Promover a integração do Meio Ambiente ao cenário da cidade, fazendo com que suas 

belezas naturais, sejam definitivamente integrados à cidade como espaços de lazer e 

convivência;  

-Viabilizar estudos gradativos para o aumento das receitas da Prefeitura com as esferas de 

governo, tornando uma administração pública municipal transparente, eficiente e eficaz.  

- Readequar o trânsito da cidade referente às novas normas de regularização de trânsito, com 

novas rotatórias, placas de sinalização e aplicação das faixas de marcação horizontal.  

– Readequar os canteiros das avenidas principais aumentando as vagas de estacionamentos no 

centro da cidade.  

- Tornar Brasnorte um lugar melhor para se viver. 

 

 

 



 

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 

 

Antigamente o maior patrimônio de uma empresa, fosse ela pública ou privada, eram seus 

prédios, a frota de veículos, o saldo bancário, dentre outros, porém hoje, o principal ativo de 

uma organização são os seus colaboradores. Nessa caminhada nos deparamos com servidores 

desmotivados diante do descaso da atual administração para com a classe e notamos que esses 

valorosos trabalhadores não querem apenas a “garantia contra a demissão”, vão além, querem 

ao seu trabalho um vigoroso e autêntico “sentido de missão”.  

Os servidores de todas as pastas serão nossos parceiros na construção de uma Brasnorte mais 

justa, igualitária e, principalmente, próspera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SAÚDE 
 

A melhoria nos serviços públicos de saúde passa obrigatoriamente pela 

humanização do atendimento. Desde a recepção nas unidades básicas de saúde até o 

atendimento médico, o serviço será aperfeiçoado e realizado com zelo e o devido respeito que 

a população merece. 

Buscaremos constantemente a qualificação e melhora dos modelos de atenção à 

saúde básica, com atividades na promoção, prevenção e recuperação em saúde, realizando 

programas especiais para a criança, a mulher, o homem e a melhor idade, com atendimento 

acolhedor e integral ao cidadão. 

Dessa forma, o grande objetivo é estabelecer ações eficientes e efetivas, focando a 

gestão de qualidade que garanta uma Saúde Pública que atenda às necessidades da população. 

Dentre as propostas de trabalho destacamos: 

 

Buscaremos parceria com a Instituição Filantrópica para atuar na área da saúde 

A Prefeitura de Brasnorte, atualmente realiza o pagamento aos médicos por meio de uma 

empresa constituída pelos próprios profissionais. O modelo tem se mostrado ineficiente para 

atender o interesse público. Já nos primeiros dias de mandato, iniciaremos um estudo para que 

uma instituição filantrópica, de preferência local, seja a responsável por gerenciar os recursos 

de pagamentos aos médicos. A instituição receberá mensalmente determinado montante para 

contratação de profissionais e serviços. 

A área de atuação da instituição englobará a contratação de médicos e horas de plantão dos 

profissionais. A intenção é gerar mais transparência e a garantia do atendimento ao cidadão, 

bem como o acolhimento às famílias por profissionais capacitados. Parte deste acolhimento 

deverá ser feito por profissional médico, clínico geral ou especialista, que deve auxiliar as 

atividades das unidades de saúde garantindo que as pessoas que buscam o serviço público 

sejam atendidas de maneira eficaz, ética, humanizada e integral, ou seja, não sejam frustradas 

em suas expectativas e direitos.  

A parceria deverá ter vigência de 12 meses, sendo que as atividades serão executadas de 

acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e os planos de trabalho 

estabelecidos anualmente. O prazo previsto poderá ser prorrogado conforme interesse da 

administração. Neste sentido, propõe-se este novo projeto com o objetivo macro de manter os 

atendimentos atuais, adequar a quantidade e qualidade dos profissionais à demanda dos 

cidadãos, humanizar e prestar serviços de forma integral na saúde pública do município. 

 

Informatizar a rede municipal de saúde interligando todas as unidades 

Hoje, quem procura o Hospital de Brasnorte se depara com a recepção cheia de armários de 

aço onde estão as pastas suspensas com as fichas de todos os pacientes que já foram 

atendidos. Nossa intenção é eliminar esses arquivos substituindo-os por arquivos digitais, 

onde a pessoa ao chegar à recepção e dizer apenas o nome, já terá todo seu histórico de saúde 

nas mãos do profissional que irá atendê-la. Essas informações serão compartilhadas pela 

Secretaria de Saúde, Hospital e UBS’s. 

 

 



Implantação do Protocolo Internacional de Manchester no Hospital Municipal 

Esse protocolo de classificação de risco tem sido adotado em diversos hospitais e 

proporcionado um grande avanço na qualidade do atendimento e organização da equipe. Os 

pacientes são classificados com cinco cores que delimitam o tempo de atendimento: vermelho 

(imediato), laranja (até dez minutos), amarelo (até uma hora), verde (até duas horas) e azul 

(até quatro horas). O paciente vai chegar ao hospital e em dez minutos será atendido pelo 

classificador. E depois de classificado tem esses tempos para atendimento. Isso vai ajudar a 

viabilizar com que o paciente mais grave tenha atendimento mais rápido. 

Os municípios que já adotaram o protocolo relatam que é necessário promover uma ampla 

campanha de conscientização sobre a mudança na forma de atendimento. 

 

Credenciar junto ao SUS o Centro de Especialidade Odontológica (CEO) 

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) são estabelecimentos de saúde, 

participantes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, classificadas 

como Clínica Especializada ou Ambulatório de Especialidade. 

Para fazer frente ao desafio de ampliar e qualificar a oferta de serviços odontológicos 

especializados será criado o ‘Centro de Especialidades Odontológicas’, como parte das 

Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. 

Existem três tipos de CEO e cada um deles recebe do SUS um valor de incentivo para 

implantação e custeio, repassado pelo Ministério da Saúde: 

Incentivo de implantação - Para construção, ampliação, reforma e aquisição de 

equipamentos odontológicos: 
R$ 60 mil para CEO Tipo I (com 3 cadeiras odontológicas) 

R$ 75 mil para CEO Tipo II (de 4 a 6 cadeiras odontológicas) 

R$ 120 mil para CEO Tipo III (acima de 7 cadeiras odontológicas) 

Incentivo de custeio - Mensal: 
R$ 8.250 mil para CEO Tipo I 

R$ 11.000 mil para CEO Tipo II 

R$ 19.250 mil para CEO Tipo III 

 

Garantir o atendimento de agentes comunitários de saúde em todas as micro áreas  

Primeiro passo será a solução de uma pendência na Justiça para possibilitar que toda 

população seja assistida pelos agentes comunitários de saúde. Esses profissionais receberão 

computadores portáteis para coleta de dados informatizada. Os dados serão enviados para a 

Secretaria de Saúde que desenvolverá ações pontuais com base nas informações coletadas. 

 

Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde 

Sabedores da importância dos conselhos municipais, o prefeito Édelo Ferrari e sua vice, 

professora Rose, pretendem ampliar o Conselho Municipal, fortalecendo e democratizando o 

controle social no território de saúde do município. 

 

 

Ampliar as ações de saúde na área rural do município; 

A intenção é estruturar as unidades do interior para que periodicamente um profissional 

médico possa atender na própria comunidade. Já na cidade assumimos o compromisso de 

manter o funcionamento permanente de uma unidade exclusiva para os moradores da área 

rural. 

 

 

 



Buscar parceria com o Cartório de Registro para que os recém-nascidos saiam do 

Hospital com Certidão de Nascimento e cartão do SUS. 

Alguns hospitais de Mato Grosso já contam com essa comodidade. Os pais não precisam se 

deslocar até o cartório para proceder com o registro. Ao receber alta hospitalar, o recém-

nascido já vai pra casa com a documentação em dia. 

 

Desenvolver ações de valorização e motivação aos servidores da Secretaria de Saúde 

Contribuir à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das 

relações do trabalho dos profissionais de saúde, dando ênfase à consolidação do plano de 

carreira, cargo e vencimento. 

 

Ampliar os convênios para a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos e 

ambulatoriais; 

 

Buscar parceria com Governo do Estado para habilitar a Caverna de Adulão como Centro de 

Reabilitação para o tratamento de dependentes químicos, no tratamento de alcoolismo e 

comorbidades associadas. 

 

Construção de dois leitos de estabilização 

A meta é ampliar a oferta com mais dois leitos de estabilização no Hospital Municipal. Uma 

das alternativas é buscar junto ao Governo do Estado os equipamentos que serão 

disponibilizados aos Municípios no pós-pandemia. Caso essa alternativa não se concretize, 

alocaremos recursos próprios para essa finalidade. 

 

Padronização das ambulâncias  

Em toda a gestão municipal ouvimos de servidores da área, a necessidade de padronização da 

frota. Essa iniciativa trará mais economia e agilidade na aquisição de peças e manutenção. 

Atualmente existem ambulâncias das mais variadas marcas, a meta é unificar as marcas e 

modelos que atendam plenamente a necessidade da nossa população.  

 

Aquisição de uma ambulância Tipo ‘D’ – UTI Móvel 

Veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-

hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos 

intensivos.  

 

Aquisição de um tomógrafo para o Hospital Municipal 

A aquisição de um novo e moderno aparelho de tomografia computadorizado visa imagens 

mais precisas e de qualidade, o novo equipamento realizará exames com mais rapidez e 

nitidez, além de diminuir a dose de radiação e de contrastes e ainda colaborar para 

diagnósticos mais precisos e para a segurança do paciente. 

 

Médicos nas Unidades Básicas de Saúde – UBS 

A maior reclamação por parte dos usuários da Saúde é a alternância ou ausência de 

profissional médico nas unidades de Saúde. Assumimos o compromisso de manter 

permanentemente esse profissional nas unidades incentivando os cuidados com a saúde 

preventiva desenvolvendo programas específicos para cada região da cidade. 

 

Atendimento periódico de médicos especialistas no Hospital Municipal 

Expansão gradativa das especialidades médicas existentes no serviço público municipal, 

diminuindo também a necessidade de deslocamento para outras cidades para tratamento. 

 

 



  

 EDUCAÇÃO 
 

Colégio Militar no Município de Brasnorte 

Realizar Estudo de Viabilidade junto à sociedade civil organizada sobre a implantação de um 

Colégio Militar no Município de Brasnorte. Este projeto seria desenvolvido por meio de 

parceria a ser firmada com Governo do Estado. 

O Município de Juara, nosso vizinho, é um exemplo que podemos tomar por parâmetro. No 

ano de 2018, a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC inaugurou a Escola Militar Cabo 

Israel Wesley Prado de Almeida, foi a 18ª unidade inaugurada no Estado e atende 140 alunos 

dos ensinos Fundamental e Médio, em dois turnos.  

 

Renovação da Frota escolar 

Aquisição de novos ônibus é uma necessidade. Pais relatam a preocupação desde a saída do 

filho de casa até seu retorno. Alguns nos relataram a precária condição estrutural desses 

ônibus com vidro quebrados, poltronas soltas, assoalhos danificados. Já nos primeiros dias de 

mandato levantaremos o atual estado dos ônibus, para que no início das aulas todos estejam 

em condições plenas de trafegabilidade. 

 

Buscar recursos junto ao Governo Federal ou financiamento para construção da Sede 

da Secretaria Municipal de Educação 

Pelo tempo que a Prefeitura paga aluguel, já daria para ter construído a sede própria da 

Secretaria de Educação. Dentro do Plano de redução das despesas com aluguéis, a intenção é 

construir um espaço amplo e adequado para atender todas as necessidades da Secretaria em 

um só local. O terreno vago ao lado da Escola 1º de Junho, próximo à rotatória das avenidas 

dos Pioneiros e General Osório é o local pretendido para esta finalidade. 

 

Viabilizar recursos da União para construção de um novo prédio para Escola Pastor no 

Bairro Nosso Lar 

O prédio da Escola Municipal Pastor apresenta graves problemas estruturais. O prefeito Édelo 

Ferrari pretende desenvolver um projeto para construção de um novo ambiente educacional 

com mais salas, espaços para leitura, artes e vídeo, sala para os professores com estrutura 

tecnológica para elaboração das aulas, coordenação, direção e secretaria, além de rampas e 

banheiros para pessoas com mobilidade reduzida.   

 

Reforma das Escolas do Campo e da cidade 

As escolas municipais precisam urgentemente de reformas e adequações. Montaremos uma 

força tarefa para garantir que os alunos e professores estejam em local agradável em 

condições propícias ao aprendizado. 

 

Contratação de psicólogo(a) para atender exclusivamente a demanda da educação 

Essa demanda foi apresentada por inúmeros professores que falam da importância desse 

profissional no âmbito escolar. Sendo assim, verificaremos a disponibilidade para contratação 

deste profissional para auxiliar a equipe pedagógica diante de casos que requerem uma 

atenção especial. 



 

Verificar a viabilidade para realização de concurso público para Educação 

Todos os anos a Secretaria de Educação precisa realizar testes seletivos para atender a 

demanda do município. Verificaremos a viabilidade da realização de concurso público para 

montar uma equipe permanente para atender as escolas da cidade e do campo.  

 

Implementar políticas e ações para a valorização profissional do servidor da educação; 

Quando falamos em valorização aos profissionais da educação, nossa mente imediatamente 

projeta a imagem do professor, portanto o contexto é mais amplo e compreende todos que 

fazem parte do ambiente escolar. E todos, sem exceção, necessitam de condições adequadas 

para alcançar os objetivos propostos. O prefeito Édelo Ferrari terá um olhar especial para 

educação municipal, pois tanto o prefeito como a vice, professora Rose, são sabedores de que 

uma educação de qualidade pode mudar, para melhor, a vida das pessoas. 

 

Ampliar número de vagas nas creches 

Essa é um pedido que ouvimos de inúmeras mães. A prioridade é ampliar o número de vagas 

visando atender à demanda em sua totalidade. Para tanto, reestruturaremos os espaços físicos 

existentes, reorganizaremos a estrutura escolar para tentar zerar a lista de espera. 

 

Apoio e fomento à Escola Mundo Encantado da APAE 

Nossa APAE é referência para toda a região, portanto necessita de incentivo por parte do 

poder público e da comunidade em geral. O prefeito Édelo Ferrari pretende aperfeiçoar o 

convênio com a APAE, para que continue sendo uma instituição independente, mas não 

desassistida pela Prefeitura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 INFRAESTRUTURA 
 

Projetar e viabilizar recursos para construção de novo prédio para Prefeitura Municipal 

A quadra livre em frente à Câmara de Vereadores é o local ideal para construção do novo 

prédio da Prefeitura de Brasnorte. O atual prédio não oferece a dinâmica necessária para dar 

agilidade aos trabalhos, até porque se trata de uma escola que foi adaptada para funcionar o 

Paço. A proximidade entre os Poderes Legislativo e Executivo é outro ponto favorável à 

construção da Prefeitura no local retro citado. Os recursos serão articulados junto às bancadas 

Estadual e Federal para alcançar esse propósito. O prédio que ficará desocupado será utilizado 

para alocar todas as atividades desempenhadas em prédios alugados. 

 

Substituição de pontes de madeira por galerias em concreto armado 

Essa mudança das pontes de madeira pelas estruturas de concreto irá gerar uma economia 

significante aos cofres municipais, pois as constantes manutenções não serão mais 

necessárias. O modelo adotado por vários municípios comprova a maior durabilidade e a 

qualidade que a estrutura de concreto possui.  

 

Conclusão da obra de captação de água do Rio Cascavel 

Todo ano a população de Brasnorte padece com a falta de água no período de estiagem. A 

conclusão dessa importante obra desafogará a produção e distribuição por meio de poços 

artesianos. A cada ano aumenta o número de unidades consumidoras e, consequentemente o 

consumo de água. Finalizar essa obra e seu efetivo funcionamento é a medida mais viável 

para solução da falta de água no período de estiagem em Brasnorte.  

 

Resolver a situação do Parque Industrial 

No primeiro dia de mandato colocar toda equipe de gestão a par da situação do Parque 

Industrial, desenvolver um calendário de ações para solucionar em definitivo o caso. Em 

seguida apresentar um plano de divulgação para atrair empresas daqui e de fora. Outra linha 

de frente é a busca de parceria com instituições bancárias para linhas de crédito especiais às 

empresas que demonstrarem interesse em se instalarem no local. Buscaremos também a 

facilitação da SEMA na emissão de licença ambiental para empresas que já atuam em 

Brasnorte. 

 

Descentralizar a Secretaria de Obras e Serviços Públicos 

Com a extensão territorial do Município de Brasnorte torna inviável o deslocamento das 

máquinas conforme o serviço a ser realizado, pois do entroncamento do Maggi a ponte do Rio 

Juruena são aproximadamente 180 km. Há relatos em que as máquinas estavam na 

Comunidade São Bento e precisaram ser removidas para Gleba Tibagi elevando 

consideravelmente o custo com combustível em uma logística onerosa ao Município. Sendo 

assim, a intenção do prefeito Édelo Ferrari e da vice Professora Rose é manter um conjunto 

básico de máquinas nas seguintes localidades: Mundo Novo, Vila Nova (Tibagi) e Distrito de 

Água da Prata. Essa iniciativa resultará em mais agilidade e economia nos serviços realizados. 

  

 



 

Projeto de pavimentação para execução de curto, médio e longo prazo 

Em levantamento realizado por um profissional de engenharia no mês de junho/2020, 

constatou-se que a cidade de Brasnorte possui 369.500 m² de ruas não pavimentadas. 

Compreendendo as regiões: Centro, Nosso Lar, Arco Íris, Pôr do Sol, Renascer, Simon, 

Cesconeto, Califórnia, Primavera, Parque das Nações, Residencial das Pedras, Residencial 

Alphaville, Bela Vista e Parafuso.  

O plano da gestão Edelo/Rose é a elaboração de um projeto piloto, desmembrado em 10 

subprojetos para alocação de recursos junto aos Governos Federal e Estadual. Durante o 

mandato, a intenção é pavimentar somente após a construção das galerias de águas pluviais e, 

principalmente, durante os quatros anos de gestão, não apenas no período que antecede as 

eleições. 

 

Pavimentação e duplicação da Avenida dos Pioneiros até o Jardim Califórnia 

interligando a Rua Arlindo Antônio Mayer com a Avenida dos Pioneiros. 

Esse investimento garantirá o crescimento e valorização da região. A intenção é interligar a 

Avenida dos Pioneiros com a MT-170, para que os visitantes tenham a oportunidade de 

conhecer melhor a nossa cidade passando pela região central, que por sinal é muito atraente. 

Nesse mesmo contexto, vários moradores da Rua Arlindo Antônio Mayer anseiam pela 

abertura da mesma interligando-a a Avenida dos Pioneiros. 

 

Implantar o “Programa Cidade Limpa” 

Durante a pré-campanha ouvimos relatos de inúmeros moradores de que Brasnorte é uma 

cidade suja. Isso, evidentemente prejudica a imagem da cidade perante as pessoas que passam 

por aqui. Diante da situação, montaremos uma equipe permanente para limpeza das ruas, 

corte de grama, poda e pintura de árvores e meios-fios garantindo uma visão mais atraente a 

nós moradores e aos visitantes. 

 

Implantar o Programa “Ilumina Brasnorte” 

A intenção é investir de forma eficiente na iluminação pública substituindo as antigas 

lâmpadas de mercúrio por LED. Estudos comprovam que essa iniciativa gera uma economia 

de aproximadamente 50% no consumo de energia com as novas lâmpadas. Entre os principais 

objetivos da substituição das lâmpadas estão a contribuição na segurança pública e na 

mobilidade urbana, além da economicidade, resultado da baixa manutenção e alta 

durabilidade das luminárias de LED, que tem uma vida útil média de 10 anos. As trocas 

iniciarão dos bairros mais distantes até a região central. 

 

Buscar investidor para construção de Terminal Rodoviário 

Iniciaremos as discussões quanto à manifestação de interesse da iniciativa privada para 

implantação de um novo terminal rodoviário de passageiros no Município de Brasnorte por 

meio de PPP – Parceria Público-Privadas. A ideia é buscar investidor que demonstre interesse 

em participar dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica, bem como 

o modelo contratual de concessão. 

 

 

 



 

Buscar Recursos junto ao Governo Federal para pavimentação e iluminação do 

Aeroporto Municipal, bem como a construção de um hangar para abrigar as aeronaves. 

Uma pista de pouso e decolagem pavimentada e iluminada é fundamental na hora de 

conquistar um investidor a apostar em nosso Município, que a cada dia se consolida com 

enorme potencial para o agronegócio. Além disso, pode ser determinante para salvar vidas. 

São inúmeros os casos de pacientes que precisaram de remoção para uma UTI, porém tiveram 

que esperar o dia amanhecer para que o avião pudesse pousar em Brasnorte. Com o projeto 

em mãos, o prefeito Édelo Ferrari irá buscar o recurso necessário para realização desta 

importante obra. 

 

Buscar solução para o problema do lixão 

Todos os anos as reclamações se repetem, o lixão a céu aberto causa enormes transtornos aos 

proprietários vizinhos, sem contar na agressão ao meio ambiente. Toda a redondeza encontra-

se com solo contaminado, pois todo tipo de lixo é depositado no solo sem qualquer 

tratamento. A aprovação do novo marco regulatório do saneamento definiu novas regras para 

a universalização dos serviços de água, esgoto e também para erradicação dos lixões. Foram 

estabelecidos novos prazos para que as prefeituras promovam a destinação inteligente dos 

resíduos e os meios de financiar essas soluções. A separação dos recicláveis e a transformação 

dos restos de comida em adubo orgânico são algumas das opções. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SEGURANÇA PÚBLICA 
 

Instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da cidade 

O projeto de monitoramento eletrônico da zona urbana contará com 06 câmeras de última 

geração com capacidade 360º e HD a serem instaladas em pontos estratégicos, possibilitando 

o monitoramento em tempo real de todos que entram ou saem da cidade por todas as vias 

possíveis. Os monitores serão instalados na sede das duas polícias, civil e militar que terão 

condições de agir imediatamente diante de algum caso suspeito ou contar com o conteúdo 

armazenado para investigação. 

 

Reativação do Programa PROERD em parceria com a Polícia Militar 

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) chegou a ser 

implantado em nosso Município, portanto, por algum motivo o mesmo não teve sequência. 

Em conversa com professores e profissionais da saúde, os mesmos relataram a importância do 

Programa como uma ferramenta adequada para ajudar no tratamento de conflitos nas escolas, 

disseminando a mediação, como prática preventiva. O Proerd consiste em uma ação conjunta 

entre o Policial Militar devidamente capacitado, professores, pais, voluntários e toda a 

comunidade, no sentido de prevenir e reduzir o uso indevido de drogas e a violência. 

 

Realização de estudo de viabilidade para ativação da Guarda Municipal 

A pretensão é atribuir o trânsito urbano à guarda municipal, garantindo a segurança das 

pessoas pelas ruas da cidade. O guarda municipal teria a responsabilidade de orientar, 

fiscalizar e controlar o trânsito municipal de pedestres e dos veículos que circulam pelas ruas. 

O número de acidentes, principalmente os envolvendo motocicletas, atingem índices 

alarmantes e sobrecarregam o sistema de saúde. 

 

Ampliar o Programa “Jornada Delegada” com as polícias Civil e Militar 

Encaminharemos à Câmara Municipal até meados de julho de 2021,  um projeto de lei que 

estende os benefícios da Atividade Delegada – inicialmente reservada aos policiais militares – 

para integrantes da Polícia Civil. A lei municipal preverá o pagamento de gratificação extra 

para que os profissionais de segurança trabalhem nas horas de folga. 

 

Atuar de forma integrada com o Conselho Tutelar 

Instalação da sede do Conselho Tutelar em espaço adequado, resguardando as competências 

legais do órgão. Busca de recursos para aquisição de um veículo tipo camionete para o 

deslocamento em áreas rurais.  

 

Articular o aumento do efetivo policial para Brasnorte 

A intenção é acionar a Assembleia Legislativa, bem como a Secretaria de Segurança Pública 

para garantir o aumento do efetivo das polícias civil e militar. Com o desenvolvimento do 

agronegócio, Brasnorte passou a ser alvo de criminosos, sendo assim, torna-se imprescindível 

uma patrulha rural para garantir a segurança dos produtores da nossa grande Brasnorte. 

 

 

 



 

 CULTURA / TURISMO 
 

Realizar anualmente o Festival da Canção  

O Tradicional Festival da Canção será organizado pelo Departamento de Cultura para que 

cantores amadores e profissionais do município e de toda a região apresentem seu talento. O 

objetivo é promover a integração músico-cultural e fortalecer a cultura musical e suas diversas 

formas de manifestação, proporcionando ainda que seus participantes desenvolvam suas 

capacidades e habilidade de expressão vocal e apresentação em público. 

 

Realizar Evento do Dia do Evangélico  

Na data de comemoração do dia do evangélico realizaremos um grandioso evento com 

programação gratuita que mobilizará toda a comunidade evangélica. A escolha do show 

gospel que abrilhantará o evento será tomada conforme decisão do Conselho de Pastores das 

Igrejas Evangélicas da cidade. 

 

Restabelecer as oficinas culturais 

Desenvolver um projeto cultural oferecendo oficinas ligadas a diferentes áreas da expressão 

como artes plásticas, teatro, artesanato, dança, musicalização e que, atualmente vem buscando 

integração aos novos conteúdos que surgem no cotidiano de jovens e crianças, como por 

exemplo, a tecnologia. 

 

Reativar a Banda e Fanfarra Municipal 

Existe uma Lei Municipal que homenageia o saudoso professor Sérgio Aparecido Rodrigues, 

um homem que dedicou sua vida à música. Como forma de manter acesa a chama da 

musicalidade propagada por ele, reativaremos a Banda e a Fanfarra Municipal.  

 

Realização do desfile das escolas no aniversário de Brasnorte 

A ideia é promover um concurso entre as escolas do Município. Cada unidade escolar, da 

cidade e do campo, desenvolverá um tema relacionado à história de Brasnorte, a melhor 

apresentação receberá um incentivo da Prefeitura a ser investido na própria escola. Esse 

projeto será regulamentado via projeto de lei no pós-pandemia. 

 

Incrementar a Festa do Peão com Feira Agropecuária 

Converter a Expobrás em um mega evento chamado “Brasnorte Rural Show”, criando uma 

oportunidade para o Município mostrar todo seu potencial produtivo. O evento contará com o 

tradicional rodeio, shows musicais, além de palestras, painéis, prova do laço e leilão de gado. 

A intenção é mostrar ao Estado e ao Brasil o tamanho da nossa capacidade, do nosso potencial 

de integrar lavoura-pecuária e consequentemente atrair novos investidores. 

 

Buscar parcerias para o retorno do Festival de Pesca do Trairão 

Brasnorte já ocupou lugar de destaque no cenário turístico do Estado com a realização do 

Festival de Pesca do Trairão que mobilizava pescadores do país atraídos pelas premiações, 

bem como pelas belezas naturais de nosso município. Ao pesquisar a opinião popular sobre o 



tema, praticamente por unanimidade todos apoiaram o retorno deste evento que movimentava 

a economia local. 

 

Elaborar o inventário e o plano de desenvolvimento turístico para Brasnorte, agregando 

as potencialidades regionais; 

Divulgar o potencial turístico e dos eventos, e realização de parceria com os municípios da 

região, em função de características semelhantes;  Buscar parcerias com organizações 

empresariais para criação de empreendimentos turísticos;  Elaborar estudos de viabilidade 

para a implantação de aeroporto no Município; Apoiar os projetos que desenvolvam o 

potencial turístico, em especial o turismo natural, o etnoturismo e o turismo de negócios, e 

ainda, incentivar a instalação de parques temáticos no município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
 

Reforma e ampliação da Feira do Produtor Rural 

A feira do produtor serve não só como incentivo à produção familiar, mas também como 

alternativa/meio para que os produtores consigam garantir a sua permanência e de sua família 

na propriedade rural. A intenção do prefeito Édelo Ferrari e da vice, professora Rose, é 

repaginar a nossa feira transformando-a em um espaço de ideias para fomentar a geração de 

renda, movimentar a economia local, como também, divulgar o que é produzido na região. 

Ainda nesse contexto, pretendemos cadastrar todos os feirantes para participarem do 

Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade Compra Direta Local e do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, ou seja, o feirante poderá vender seus produtos para os 

órgãos públicos, a serem consumidos em creches, escolas, hospital e outras repartições. 

 

Descentralizar a Secretaria de Agricultura 

Da mesma forma com que se pretende fazer com a secretaria de obras, o prefeito Édelo 

Ferrari pretende distribuir os equipamentos da Agricultura para atender os quatro cantos do 

município, gerando economia e mais agilidade aos serviços executados. 

 

Promover assistência técnica a quem pretende produzir 

A prefeitura vai incentivar as mais variadas culturas, respeitando a vocação regional. Para 

isso, precisamos fortalecer e democratizar a secretaria de agricultura para que todos possam 

ter acesso aos serviços oferecidos. 

 

Buscar parceria com a EMPAER para ações no Município de Brasnorte  

Buscar junto ao Governo do Estado uma parceria para o desenvolvimento de projetos voltados 

à agricultura familiar levando tecnologia e conhecimento: Assistência técnica e extensão 

rural, Profissionalização e capacitação de agricultores, Elaboração de projetos de crédito rural, 

Cursos e palestras em geral, Apoio à organização rural, Assessoria em planejamento do 

desenvolvimento agropecuário municipal e elaboração do Plano Municipal de 

Desenvolvimento Rural (PMDR), Pesquisa, validação e transferência de tecnologias com 

culturas anuais, frutíferas, olerícolas, pastagem, pecuária, piscicultura, essências florestais e 

recursos naturais renováveis, Execução de análises laboratoriais de solo, fitopatologia, adubos 

e corretivos, nutrição animal e vegetal, Produção e comercialização de mudas frutíferas, 

ornamentais, culturas perenes, florestais nativas e mudas in vitro, Produção e comercialização 

de reprodutores suínos, alevinos e microorganismos para controle biológico, Apoio e 

execução de Programas e Projetos do Governo Federal e Estadual (Pronaf, Reforma Agrária e 

outros), Elaboração e execução de projetos de recuperação, conservação e preservação de 

recursos naturais renováveis. 

 

Apoiar a cooperativa COOPERPRATA  

Está aqui um exemplo de que com esforço e dedicação as coisas dão certo. O prefeito Édelo 

Ferrari quer divulgar os trabalhos da cooperprata para que outros se interessem pelo 

cooperativismo. 

 



- Facilitar a comercialização e a colocação dos produtos agrícolas no mercado, com especial 

incentivo à CONAB e à agricultura familiar. 

 

Incentivo a criação de cooperativa de reciclagem 

A cooperativa que coletar materiais inorgânicos passíveis de reciclagem contarão com auxílio 

do poder público, que se dará nas formas de financiamento, subvenção social ou convênio 

para sua constituição e funcionamento, conforme regulamentação a ser estabelecida pelo 

Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ESPORTE 
Retorno do Projeto ‘Aeróbica na Praça’ 

Tivemos essa solicitação de diversas mulheres durante nossas visitas, sendo assim, logo que 

terminar a pandemia vamos atender o apelo do público feminino e implantaremos este 

projeto, para as mulheres interessadas em manter a forma e a saúde, com orientação de 

profissional de educação física e melhor não gastarão um centavo sequer para participar das 

aulas e ficar de bem com a saúde. 

 

Construção de um espaço próprio para o Projeto Karatê – Forma-se um campeão 

Esse projeto tem trazido resultados que colocam o nome de Brasnorte em destaque no Estado 

e até no Brasil. Atualmente as aulas acontecem no barracão da antiga assistência Social. O 

prefeito Édelo pretende construir um espaço projetado exclusivamente para essa finalidade, 

garantindo aos caratecas de Brasnorte as mesmas condições oferecidas pelas academias 

particulares. 

 

Aquisição de um ônibus para a Secretaria de Esportes 

No deslocamento para competições dentro e fora do município, nossos atletas precisam viajar 

em segurança e a certeza de que chegará ao destino no horário previsto. A intenção é adquirir 

um ônibus exclusivamente para os desportistas de nosso Município. 

 

Ampliar as escolinhas e projetos esportivos 

O plano é alavancar as categorias de base nas mais diversas modalidades. Essa será uma das 

prioridades da Secretaria Municipal de Esportes. 

 

Criar campeonatos em várias modalidades que proporcione o intercâmbio com todas as 

regiões do município de Brasnorte. 

 

Apoiar e incentivar o velocross e motocross 

Essas modalidades esportivas sempre receberam o apoio e prestígio da população 

brasnortense. A prefeitura tem condições de manter uma pista adequada para treinamentos e 

ainda oferecer estrutura física e financeira para que os pilotos possam treinar e participar de 

competições dentro e fora do município. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ADMINISTRAÇÃO 
 

Criação do Núcleo de Projetos para elaboração de Propostas e captação de recursos 

financeiros  

O Núcleo de Projetos terá como objetivo aumentar a eficácia de captação de recursos seja por 

emendas parlamentares, projetos cadastrados junto ao Sistema de Convênio (SICONV), 

recursos não reembolsáveis de fundações e outros fundos de investimentos, projetos nacionais 

e internacionais. 

Em 2018, a prefeitura de Nova Ubiratã/MT executou esse projeto e atualmente já colhe os 

frutos dessa iniciativa.  

Atualmente em Brasnorte, no Setor de Engenharia, os profissionais não possuem sequer uma 

impressora Plotter, na necessidade de impressão de algum projeto, precisam se deslocar a um 

escritório de engenharia da iniciativa privada. 

 

Apoiar, articular e propor ações de fortalecimento da Associação Comercial e Industrial 

de Brasnorte, a ACIB. 

Incentivar o cooperativismo voltado as atividade industriais e comerciais de Brasnorte, 

promovendo uma mudança de cultura na comunidade empresarial com a criação de fóruns de 

debates e iniciativas de empreendedorismo. 

 

Realizar leilão dos bens e veículos inservíveis 

O objetivo desse leilão é dar a destinação correta para bens que não são mais utilizáveis. Ao 

invés de serem descartados, podem voltar em investimentos para a população. São inúmeros 

os veículos que estavam na quadra aos fundos do DAE que foram realocados para o Parque de 

Exposição. Quanto maior a demora em realizar o leilão, menor será o valor arrecadado. O que 

hoje serve apenas como criador de larvas do mosquito da dengue será revertido em recurso 

para aquisição de novos bens. 

 

Criação do Programa de regularização fundiária dos loteamentos e distrito 

Elaboração de uma política pública de regularização fundiária dos loteamentos e Distrito de 

Água da Prata. A iniciativa vai ajudar as pessoas que ainda não têm o título definitivo de 

registro de seu imóvel. Quais as vantagens da regularização: • Passará a ser o dono de fato e 

de direito; • Passará a ter documento registrado do imóvel; • Poderá ter acesso a programas de 

financiamento habitacional; • Poderá usar o imóvel como garantia real; • O imóvel ficará 

muito mais valorizado! A Lei 13.465/2017 simplificou e desburocratizou o processo, 

autorizando os próprios municípios a emitirem os títulos. Quem assina agora é o Prefeito 

Municipal. A Prefeitura aprova e encaminha diretamente ao cartório e não há mais pagamento 

de impostos ou taxas. 

 

Criação do Conselho de Gestão Estratégica 

A partir de janeiro de 2021, a administração da Prefeitura de Brasnorte se tornará mais 

transparente e participativa. O plano é a criação de um conselho com representantes de todos 

os setores. Essas pessoas se reunirão periodicamente no gabinete do prefeito com a presença 

dos secretários para avaliarem as ações executadas e o planejamento de novas ações.  



 

Resgatar e fortalecer as associações de bairros e comunidades  

Tempos atrás, todos os bairros de Brasnorte possuíam suas associações em pleno 

funcionamento. E isso, talvez por falta de incentivo e valorização foi se perdendo. Tanto o 

prefeito Édelo como a vice, professora Rose, entendem que as associações de moradores 

exercem um papel extremamente importante dentro da esfera política e social, além de ser 

uma forma de unir forças para reivindicar direitos, essas iniciativas também podem contribuir 

para tornar a vida em comunidade ainda mais prazerosa. Essas associações terão respaldo 

jurídico e contábil para manter seu efetivo funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Fortalecimento do Projeto Guarda Mirim incorporado ao Programa Menor Aprendiz 

O programa Guarda Mirim atenderá adolescentes - meninos e meninas entre 14 e 17 anos, 

matriculados na rede pública de ensino. O programa oferecerá escolaridade, resgatando a 

defasagem escolar com a aceleração de estudos, e treinamento básico nos serviços 

administrativos, encaminhando e acompanhando os adolescentes para órgãos públicos e 

empresas conveniadas, como aprendiz, onde permanecerão até os 18 anos. Para o 

desenvolvimento do Projeto será ministrado um curso de formação que dura 03 (três) meses, 

com instruções que capacitam a exercer com eficiência, profissionalismo e disciplina as 

funções que são delegadas. As funções que os guardas mirins exercerão estão previstas no 

Programa menor aprendiz, com a carga horária de até 04 (quatro) horas, compatível com a 

frequência das escolas. O Programa será executado pela Polícia Militar e supervisionado pela 

Secretaria de Assistência Social. O efetivo inicial será de 100 (cem) integrantes. 

 

Adesão do Município de Brasnorte ao Programa Casa Verde e Amarela do Governo 

Federal 

O Governo Federal lançou o novo programa habitacional chamado de Casa Verde e Amarela, 

o programa é uma reformulação do Minha Casa Minha Vida, com foco na regularização 

fundiária e na redução da taxa de juros, para aumentar o acesso dos cidadãos ao 

financiamento da casa própria.  

 

Construção de novas unidades habitacionais, a fim de reduzir o déficit habitacional. 

Atualmente existe na Secretaria de Assistência Social um cadastro aprovado de 50 famílias 

que atendem os requisitos para receberem uma unidade habitacional, o anúncio chegou a ser 

feito no ano de 2017, porém as casas nunca foram construídas. Logo no início do mandato o 

prefeito Édelo e a vice Rose direcionarão todos os esforços para reencaminhar e adequar o 

projeto junto a Caixa Econômica Federal para liberação dos recursos.  

 

Criação do Programa Municipal de Capacitação Profissional 

Um conjunto de ferramentas, ações, projetos e programas que vão oportunizar qualificação 

profissional, inserção no mercado de trabalho e fomento ao empreendedorismo, com atenção 

especial às pessoas em vulnerabilidade. A intenção é integrar Trabalho, Renda e 

Oportunidade. Realizar parcerias com instituições públicas e privadas de ensino de forma a 

capacitar a mão de obra, gerando serviços de qualidade e maior renda; 

  

Apoio ao Clube Feliz Idade 

Inserir oficinas de terapia ocupacional, memória, teatro e outras atividades que estimulem os 

idosos, física e mentalmente. Criar política de inserção dos idosos no Clube Feliz Idade, pois 

sabemos que o envelhecimento saudável exige a adoção de um estilo de vida que inclua 

alimentação saudável, atividade física e mental e, ainda, o convívio social. 

 

  

 

 

 



 

Melhorar a estrutura e atendimento da Casa do Idoso e Casa Lar 

Promover treinamento e capacitação aos servidores que trabalharão na Casa Lar e Casa do 

Idoso visando proporcionar melhor qualidade de vida aos munícipes que em caso 

extemporâneo ou contínuo precisam ser acolhidos neste local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 FINANÇAS 
 

Redução das despesas com aluguel 

O Município de Brasnorte tem uma alta despesa mensal com aluguéis voltados para atividades 

das secretarias. A meta é reduzir “ao máximo” os gastos com aluguéis, sendo essa uma das 

prioridades de inúmeras Prefeituras de Mato Grosso. Em Brasnorte anualmente são investidos 

cerca de R$ 240 mil, em uma gestão de quatro anos, o valor se aproxima de R$ 1 milhão de 

reais. 

Aluguéis da Prefeitura de Brasnorte: 

Secretaria de Agricultura – Rua Cáceres 

Secretaria de Educação – Rua Curitiba 

Centro de Reabilitação – Rua Curitiba 

Sede do Conselho Tutelar – Rua Iguatemi 

Biblioteca Municipal – Rua Iguatemi 

Vigilância Sanitária – Rua Iguatemi 

Centro de Atendimento Empresarial – Rua Iguatemi 

Sala na Comunidade São Bento para atender alunos da Escola Adilson José Schumacher 

 

Modernizar a legislação tributária e os mecanismos setoriais de controle, além de aperfeiçoar 

a fiscalização, gerando mais recursos para o município; 

 

Elaborar um conjunto de leis de incentivos e isenções que tornem o município atrativo para 

investimentos de potencial econômico; 

 

Garantir o pagamento aos servidores e fornecedores rigorosamente em dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 POVOS INDÍGENAS 
Os povos Myky, Manoki e Rikbatsa pertencem ao Município de Brasnorte. A Prefeitura terá 

como objetivo orientar políticas públicas no sentido de: Garantir a preservação ambiental e 

cultural das comunidades indígenas; Preservar sua identidade cultural; Proteger seu território, 

garantindo suas atuais dimensões. 

 

Criar o departamento de assuntos indígenas 

A finalidade desse departamento é promover e incentivar a proteção dos índios em 

cumprimento a Constituição Federal, promover a integração e o crescimento socioeconômico 

das comunidades indígenas, considerando e preservando seus aspectos culturais. 

 

Buscar junto a FUNASA recursos para construções de banheiros nas aldeias 

O assessor da Presidência da República em Mato Grosso, Victório Galli garantiu intervir 

junto a FUNASA para contemplar os povos indígenas com a construção de banheiros. A 

quantidade destinada ao Município de Brasnorte será dividida proporcionalmente entre as três 

etnias. 

 

Destinação correta do ICMS ecológico 

Para o prefeito Édelo Ferrari a prioridade no momento de definir em que será aplicado o 

recurso do ICMS ecológico deve ser amplamente discutido entre os representantes das três 

etnias. O ICMS Ecológico foi criado, exatamente, para premiar as gestões que mais investem 

no meio ambiente e para funcionar como uma fonte de financiamento de ações nessa área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


