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APRESENTAÇÃO 

 
   O presente documento representa o fruto de vários 
diagnósticos e estudos feitos sob os diversos aspectos da realidade do município 
de Prudentópolis, onde se definiram em conjunto com a sociedade organizada as 
principais linhas de ação para o desenvolvimento, visando ao atendimento das 
demandas mais urgentes da população em sua totalidade. 
   Este plano se norteia pelo princípio da integração dos agentes 
do desenvolvimento visando ao sinergismo em suas ações de forma a otimizar os 
resultados com uma melhor utilização dos recursos públicos. 
   Este documento registra o início de um processo de resgate 
da cidadania, do desenvolvimento sustentável e da busca de alternativas 
econômicas, sociais e ambientais, com o objetivo do aumento da qualidade de 
vida da população e do aperfeiçoamento do sistema democrático. 
 
INTRODUÇÃO 
   Seguir as diretrizes do PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL E DO PLANO DIRETOR, bem como a atualização destes para a Gestão 
Democrática do Município de Prudentópolis. E, em conformidade com a Lei 
Orgânica do município, de 05 de abril de 1990, em seu capítulo IV, a 
Municipalidade vem, em conjunto com a sociedade organizada e após consulta 
junto a sociedade e às suas organizações, elaborar e atualizar o Plano Municipal 
de Desenvolvimento Rural Sustentável (PMDRS) e o Plano Diretor, que 
servirão como base para nortear as políticas de desenvolvimento levando em 
consideração as mudanças na conjuntura e na melhoria na percepção da 
realidade vinda do contínuo processo de participação e legitimação das entidades 
representativas da sociedade e integração dos PLANOS. 
 
OBJETIVOS GERAIS 

 Promover a melhoria nas condições de vida da população, visando também 
diminuir o êxodo rural e fomentar o desenvolvimento social e econômico e 
ambiental do município. 

 Aumentar os níveis de emprego e renda através da produção, transformação e 
comercialização e desenvolvimento do Comércio, Indústria eTurismo. 

 Promover a integração entre os diversos agentes do desenvolvimento, 
promovendo a parceria na execução dos programas. 

 Promover o exercício da cidadania e o aperfeiçoamento do sistema de 
representação da sociedade via maior participação da população no processo de 
deliberação. 

 Orientar o poder público como um todo para a correta aplicação dos recursos. 

 Promover o desenvolvimento sustentável na observância dos fundamentos 
técnicos e éticos que orientam o plano. 
 



 
PROPOSTA ATUAL DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO 
 

   O Município de Prudentópolis apresenta um crescimento 
econômico devido à expansão da utilização de fatores de produção e da 
população, porém devido ao baixo índice de investimentos não ocorre um 
desenvolvimento efetivo na mesma proporção. 
   A atividade econômica baseada na agricultura familiar sofre de 
tempos em tempos os efeitos nocivos da sazonalidade dos preços, agravada por 
uma estrutura oligopsônica de comercialização da produção. Quando da baixa dos 
preços ou quebra na produção, ocorre um movimento em cadeia afetando na 
mesma proporção os outros setores da economia local, que se retrai diminuindo o 
número de oferta de empregos urbanos, pressionando o êxodo rural para outros 
centros maiores. 
   Não existe uma política de desenvolvimento definida até o 
momento, salvo os programas governamentais que têm sua abrangência bastante 
reduzida em função dos recursos disponíveis estarem burocratizados e não 
acessados por grande parte dos Agricultores.  O município não dispõe de dados 
precisos dos seus indicadores sócio-econômicos e ambientais, dificultando assim 
os trabalhos de planejamento. 
   Tendo em vista a vocação agrícola do município e a 
predominância de pequenos produtores, o plano proposto consiste em três 
componentes, a saber: 
   - o primeiro tem por objetivo a melhoria de qualidade de vida 
do Agricultor familiar de forma a contemplar as grandes demandas sociais que vão 
desde aspectos relativos à saúde a educação e até o resgate da cidadania. 
   - o segundo propõe o desenvolvimento sustentável adaptado 
às tendências do mundo moderno, ou seja, a internacionalização da economia, 
reestruturação dos mercados e das demandas ambientais. As ações previstas 
consistem em medidas de inclusão dos Agricultores nos mercados supra - 
referidos, redução e recuperação do dano ambiental e um grande programa de 
capacitação e assistência técnica integrada. Neste item planeja-se a instalação de 
um centro experimental para gerar alternativas para produção e geração de 
tecnologia adaptada à realidade local. 
   - o terceiro componente consiste em obras de infra - estrutura 
e ampliação dos programas de apoio à produção, transformação e 
comercialização dos produtos existentes e de comprovada eficiência econômica e 
que são indispensáveis ao desenvolvimento de vários projetos existentes  neste 
plano. - Apoiar o Plano de Desenvolvimento territorial sustentável – Território 
Centro Sul do Paraná; 
- Incentivar a Agroindustrialização; 
- Apoiar o desenvolvimento de sistemas de produção agrícolas sustentável e 
ecologicamente corretos; 
- Promover a assistência técnica direcionada por setor produtivo; 
- Difusão das tecnologias de produção agropecuárias, florestal e preservação do 
meio ambiente; 

 



- Estimular a criação de outras formas de representações de agricultores 
(cooperativas, associações de agricultores, condomínios, etc.); 
- Buscar mais linhas de créditos facilitadas; 
- Capacitação dos agricultores familiares; 
- Implantar um programa de correção do solo; 
- Conservação, adequação e melhoramento das estradas rurais do município; 
- Criação (manutenção) dos conserveiros; 
- Instalação de patrulhas itinerantes; 
- Plano de operação safra; 
- Incentivar o programa de Cultivo florestal com espécies nativas. 
 
 O Território Centro Sul do Paraná apresenta-se atualmente integrado 
com doze municípios: Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Inácio Martins, 
Ipiranga, Irati, Ivaí, Mallet, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul e Teixeira Soares, 
com economia baseada na agricultura familiar. O plano de Desenvolvimento 
Territorial tem como propósito: o apoio à diversificação da produção das 
propriedades familiares, oportunizar aos agricultores alternativas de renda através 
de uma ação sistêmica de orientação, organização, estruturação de uma rede de 
assistência técnica e a formação de agentes territoriais, visando o 
Desenvolvimento: econômico, social e ambiental. 
 A formação do Território Centro sul, caracteriza-se pelo número de 
agricultores familiares, pela produção da agricultura em pequenas propriedades, 
pela cultura ucraniano-polonesa, pela religiosidade, aspectos climáticos e 
formação dos solos, pelas belezas naturais, entre diversas outras. 
  
 
 
 
PLEITO DA PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 
   Os programas abaixo relacionados foram gerados a partir da 
aplicação do método de DRP - diagnóstico rural participativo, onde se discutiu em 
nível de Agricultores, as tendências e as demandas efetivas por eles 
apresentados. Num segundo nível estas propostas e demandas foram discutidas 
em nível técnico, em cada uma das áreas pesquisadas, e por fim em nível de 
Conselhos e de entidades oficiais com a participação da Sociedade Urbana. Todo 
este material foi agrupado em programas com o objetivo de procurar o sinergismo 
das ações e a eficiência na operacionalização dos programas. 
 
PLANO AGRÍCOLA 
   O levantamento das necessidades, assim como as ações 
específicas encontram-se com maiores detalhes no Plano de Desenvolvimento 
Rural Integrado, elaborado com a participação da comunidade e vários órgãos 
municipais. 
 
- Correção e Conservação de Solos  
  Este programa visa complementar o programa estadual, já existente, 
em virtude da grande demanda de corretivo de solo pelos produtores e ainda 



propiciar a manutenção e a recuperação de solos degradados, aumentando a 
produtividade e diminuindo os danos ambientais, via práticas de terraceamento, 
adubação verde e plantio direto. 
 
- Centro de Treinamento e Difusão de Tecnologia 
   Este centro tem por objetivo a experimentação e difusão de 
tecnologia para área rural. As principais atividades previstas para o centro serão: 
reunir técnicos, pesquisadores e agricultores do município e da região bem como 
outros agentes de desenvolvimento para validarem os experimentos que nortearão 
a produção de novas alternativas ou melhoramentos das já existentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
- Programa de Assistência Técnica Integrada 
   Este Programa visa atender a demanda dos agricultores,  
auxiliando-os  no processo  de repasse de tecnologia e, principalmente , na 
organização rural . Os técnicos terão ação integrada com as empresas privadas 
do setor e os órgãos oficiais de extensão e pesquisa, assessorando as  
Associações dos agricultores familiares.  
   A aplicação dos recursos suprirá as demandas para 
capacitação dos técnicos, aquisição de veículos, construção e modernização do 
centro de desenvolvimento, com os equipamentos necessários à realização dos 
serviços (computadores, impressoras, etc...). 
 
- Programa de Produção de Sementes e mudas. 
   Com o objetivo de baixar o custo da produção e estimular o 
uso de sementes e mudas melhoradas, planeja-se com uma ação conjunta: da 
Pesquisa, Extensão, Cooperativa e as Associações de Produtores, a montagem 
de campos de produção de sementes e mudas. Como também uma unidade de 
beneficiamento de sementes (UBS).  
 
- Casa do Campo (Casa Familiar Rural) 
   Em ação conjunta com a Secretaria Municipal da Educação  a 
Casa Familiar Rural visa à  profissionalização do jovem do meio rural ,  servindo 
de veículo para o repasse de  tecnologia e para as mudanças que se fazem 
necessárias a médio e em longo prazo  na realidade  do  meio rural. É um sistema 
que usa a pedagogia da alternância, ou seja, o jovem permanece um período na 
escola e outro em sua propriedade aplicando na prática o conhecimento teórico 
com conteúdos de desenvolvimento sustentável. 
 
- Central de Informações e Comercialização (Cooperativa dos Agricultores 
Familiares) 
   Este projeto é de fundamental importância para o aumento do 
emprego e renda da  família rural, e para diminuir o nível de intermediação;  

 
Os objetivos da Cooperativa Central são os seguintes: 

         - Capacitar as famílias rurais para a gestão de suas organizações existentes 
e as que forem criadas; 



 -Informatizar os cadastros dos Agricultores Familiares para estruturar um 
banco de dados para estudos e monitoramento da oferta dos seus produtos; 
 -Auxiliar nas compras e vendas comunitárias;  
 -Identificar “nichos” de mercado e orientar a oferta de produtos de origem 
rural: in natura e transformados; 
   -Fornecer indicadores socioeconômicos e ambientais para 
auxiliar no processo de planejamento e desenvolvimento das comunidades rurais. 
 
- Programa de Armazenagem 
   Este programa visa diminuir os efeitos nocivos da 
sazonalidade da produção nos preços recebidos pelos produtores e diminuir as 
perdas pós-colheita. 
   O programa consiste na construção de armazéns providos de 
secadores e infra-estrutura na sede das comunidades, administrado pelas 
associações dos Agricultores familiares e pela Cooperativa Central. 
 
- Programa de Obras em Infra-estrutura 
   Este programa consiste em obras necessárias para a 
implementação de outros programas visando viabilizar as pequenas propriedades. 
Entre estas obras incluem-se todas as benfeitorias necessárias para o 
desenvolvimento de várias atividades, tais como terraplanagem, reparos em 
carreadores, construção de açudes, silos, etc... 
 
- Programa de Transformação dos Produtos (Agroindústrias) 
   Este programa integrado com o sistema nacional de inspeção, 
destina-se a adicionar valor agregado à produção rural e ao aproveitamento dos 
excedentes da produção agropecuária. 
   O programa pretende atuar em conjunto com a cooperativa 
central na comercialização, viabilizando a implantação de pequenas agroindústrias 
e a capacitação do produtor para transformação e comercialização. 
 
- Programa de Coleta de Lixo Tóxico 
   Este programa consiste no serviço de coleta e 
armazenamento apropriado de embalagens de agrotóxicos, para isto será 
necessário treinar permanentemente o agricultor para que este material chegue 
nas condições ideais para serem enviados ao centro de reciclagem. 
 
-Programa de Moradia Rural 
   Este programa visa atender o déficit habitacional no meio rural 
e a melhoria das condições de moradia, evitando o êxodo rural e aumento da 
qualidade de vida. Este programa pretende organizar as famílias rurais para terem 
acesso aos recursos que existem na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e 
outras instituições financeiras para financiar a reforma e a construção de 
moradias, preferencialmente no padrão típico da região de forma a preservar e 
resgatar os padrões arquitetônicos típicos da cultura local.  
 
- Estradas Rurais 



   Em todos os diagnósticos realizados, os problemas das 
estradas rurais aparecem como principal entrave ao desenvolvimento do Meio 
Rural. Assim sendo, este programa visa atender a demanda urgente por parte dos 
moradores rurais e induzir o Município a um crescimento orientado pelas 
premissas que são descritas abaixo. 
   Este programa se divide em dois tipos de obras rodoviárias: 
 
a) Subprograma de pavimentação de vias prioritárias 
    Este subprograma pretende pavimentar as estradas onde 
houver coincidência de interesses de escoamento da produção, onde houver 
maior número de alunos ou escolas, ou ainda a estrada possibilitar o acesso a 
pontos de interesse turístico ou histórico no município. 
 
b) Subprograma de Readequação de Estradas Rurais    
   Este subprograma pretende dar condições de acesso à grande 
número de estradas vicinais, via readequação da malha viária. O critério de 
escolha das obras prioritárias será o de atender as estradas em que houver maior 
número de produtores ou moradores. 
   Para desenvolver este programa, será preciso criar as 
patrulhas de mecanização, treinamento pessoal e desenvolver um trabalho 
integrado com o DER e demais instituições afins. 
 
- Programa de Florestas Municipais 
    Este programa tem por objetivo a redução e a recuperação do 
dano ambiental, que é destinado prioritariamente à recuperação de áreas de 
nascentes e de matas ciliares e também a produção de lenha e madeira de forma 
a propiciar a geração de empregos no setor florestal e o aproveitamento racional 
de áreas de baixa capacidade de uso do solo. Este programa divide-se em quatro 
projetos: 
 
a) Mapeamento por sensoriamento remoto e diagnóstico ambiental 
Este serviço é de extrema necessidade para executar um diagnóstico ambiental, 
com o levantamento de áreas degradadas, da classificação de uso do solo, do uso 
atual do solo, entre outros usos a que se destinam as imagens por satélite. 
   Outra ação planejada e diagnóstico ambiental e sócio-
econômico dos “faxinais,” ou criatórios comunitários em áreas florestais, a fim de 
subsidiar futuros planejamentos que são necessários à melhoria das condições de 
vida dos produtores residentes nestes locais. Nesta ação se planeja, em 
convênios com Instituições de Pesquisa, Extensão, Universidades e OGN’s, um 
completo levantamento da flora e da fauna de forma a subsidiar as ações de 
preservação dos ecossistemas e das espécies em extinção.   
         
b) Florestas Municipais de Produção 
 Este projeto consiste numa parceria entre o poder público e os agricultores , em 
que a Prefeitura o Estado e a União, promovem “frentes de trabalho” nas épocas 
de entressafra , ocupando a mão de obra local  na implantação de florestas em 
áreas dos produtores cadastrados no programa . Ao final do empreendimento o 



proprietário receberá parte dos rendimentos e a Prefeitura receberá outra parte  de 
forma a cobrir seus custos e reinvestir  neste  ou em outros projetos relativos ao 
meio ambiente. 
 
c) Reposição Florestal  
Este projeto visa à recuperação das matas, em especial das matas ciliares e 
nascentes. 
 
d) Viveiro Municipal 
Com o apoio do IAP, este projeto visa ao suprimento de mudas necessárias aos 
projetos supra-referidos, com apoio aos viveiros locais já existentes nas 
associações e na sede do município para produção de mudas. 
 
- Programa de Mecanização Agrícola 
   O programa tem por objetivo facilitar o acesso a grupos de 
pequenos produtores ao maquinário para viabilização de sua produção agrícola e 
pecuária. 
   Os investimentos serão direcionados na forma de subsídios, 
quando estes promoverem a recuperação do solo, ou seja, plantadeiras de plantio-
direto, rolo-faca, etc... 
   Os investimentos serão financiados quando estes servirem 
para aumento da produtividade ou fomentar a introdução de novas práticas 
culturais, como por exemplo: Plantadeiras de tração animal, distribuidores de 
esterco, etc... 
 
- Programa de Orientação à Família Rural 
   Juntamente com programa de assistência técnica e extensão 
rural, este programa visa à orientação das famílias rurais para melhoria da 
qualidade de vida, com ênfase nas áreas de higiene, a auto-alimentação, 
qualidade da água, planejamento familiar e  puericultura. 
 
- Programa de Apicultura 
   O programa de apicultura (atividade tradicional da região) visa 
diversificar a produção rural. Aumentar a renda da atividade por meio da 
exploração de seus subprodutos, em ação conjunta com a área de ação social, 
saúde e educação. 
   Prevê ações na montagem da marcenaria escola para 
construção dos equipamentos necessários ao fomento da atividade e ao ensino 
profissionalizante a menores carentes e jovens agricultores. Planeja-se o 
fornecimento de equipamentos de apicultura (caixas, melgueiras, cera alveolada, 
etc..) a custos acessíveis aos produtores de toda região. 
 
ÁREA DE SAÚDE 
   O levantamento das necessidades, assim como as ações 
específicas encontram-se com maiores detalhes no Relatório da Conferência 
Municipal de Saúde, coordenada pelo Conselho Municipal de Saúde e elaborado 



com a participação de todos os segmentos da sociedade e de vários órgãos 
municipais. 
 
- Manter a melhorar a Informatização da Saúde 
  Este programa tem por objetivo facilitar o cadastro e controle 
de enfermidades, marcação de consultas visando agilizar e melhorar o 
atendimento à população. Com a informatização pretende-se agilizar os estudos 
do perfil nosológico, gerando indicadores para orientar o trabalho da saúde pública 
no meio rural e no Município.  
 
 a) Programa de Reforma e Equipamentos a Mini-postos 
  Este programa visa colocar em melhores condições de 
atendimento nos mini-postos de saúde já existentes no interior do Município, 
provendo-os de equipamentos necessários ao atendimento da população rural. 
 
b) Adequação do Hospital de Ligação 
  A adequação do hospital de Ligação, distante 60 km da sede 
do município é importante devido a grande distância da sede do Município e às 
dificuldades de transporte encontradas pelos moradores daquela comunidade. 
 
c) Aquisição de Veículos Para Uso Médico e Atendimento Emergencial 
  Este programa contempla a aquisição de veículos 
imprescindíveis ao atendimento descentralizado para a população rural. Planeja-
se a aquisição de ambulâncias, de veículos utilitários para transporte de 
deficientes, de veículos tipo passeio e UTI móveis, esta de grande importância 
devido ao município ser cortado por duas rodovias federais de intenso tráfego e 
risco. 
 
d) Modernização e ampliação do Centro de Saúde 
  Com a modernização e ampliação deste Centro seriam 
humanizados os atendimentos pela otimização dos atendimentos de forma 
ininterrupta e qualificados, aumentando o número de consultas. Estas obras 
fazem-se necessárias devido à saturação da estrutura existente e às dificuldades 
encontradas pelos agricultores familiares e a população urbana quando necessita 
de atendimento médico. 
 
e) Centro de Recuperação de Alcoólatras 
  Tendo em vista o alto índice de alcoolismo no município e os 
graves problemas socioeconômicos decorrentes desse fato, faz-se imprescindível 
à construção de um centro especializado para recuperação e tratamento do 
alcoolista. Este centro terá grande importância, no tratamento desta doença 
servindo, ao Município e localidades vizinhas, que da mesma forma não dispõem 
de um centro especializado de tratamento. 
  Este Centro ainda poderá prestar assistência a pacientes com 
outros tipos de dependência química e com a mesma necessidade de tratamento.  
 
f) Aquisição de Equipamentos 



  A instalação de UTI, equipamentos de gasometria e 
eletrocardiografia, entre outros, possibilitará diagnóstico e tratamento no Município 
de enfermidades, baixando os custos e evitando maiores transtornos à população 
urbana e rural de dirigir-se a outras cidades. 
 
g) Programa de Saneamento Básico 
  Este projeto visa à ampliação do tratamento de água, proteção 
de fontes, e sistemas de tratamentos dos dejetos para o interior do município, 
reduzindo os problemas com verminose e outras doenças relacionadas à falta de 
saneamento básico. As ações previstas são as implantações de módulos 
sanitários, construção de fossa por evapotranspiração e redes de água tratada. 
 
h) Projeto de Reciclagem do Lixo 
  Em parceria com o governo do Estado, planeja-se a 
implantação do Programa de Coleta Seletiva do lixo e sua reciclagem, reduzindo 
os problemas de poluição ambiental no município. 
   Neste programa planeja-se a inclusão do projeto “Lixo que não 
é Lixo”, para coleta seletiva e reciclagem do material e compostagem do material 
orgânico transformando e aproveitando com adubo.  
 
i) Construção, modernização e ampliação de Mini-postos de Saúde. 
  Com o intuito de descentralizar a saúde e aumentar o 
atendimento à zona rural planeja-se a construção de minipostos de saúde no 
interior do município. 
 
j) Agentes Comunitários 
  Como foi expresso nos diagnósticos feitos em nível de 
comunidade, a figura do agente de saúde é de grande importância nos trabalhos 
de prevenção e acompanhamento dos programas de saúde no interior e na 
cidade. Planeja-se ampliar e qualificar os serviços dos agentes com ênfase no 
controle epidemiológico, entre outras coisas.  
 
k) Programa de Capacitação de Pessoal 
  Este programa visa à capacitação de pessoal local para o 
trabalho na área de saúde de forma a melhorar a qualidade do atendimento ao 
doente e ao público em geral. 
 
ÁREA DE EDUCAÇÃO 
   O levantamento das necessidades, assim como as ações 
específicas encontram-se com maiores detalhes no Plano Decenal de Educação  
elaborado com a participação da comunidade e vários órgãos municipais. O 
importante é construir junto com população rural a educação do campo voltada 
para o desenvolvimento do meio rural e que atualmente forma os filhos dos 
agricultores para o emprego urbano. 
 

a) Ampliação e Construção de Escolas 



 Com o remodelamento da estrutura da educação faz-se necessária a 
construção de novas escolas e ampliação daquelas onde houver maior 
concentração de alunos. 
 Ainda se faz necessária à reconstrução e ampliação do Centro de 
Atendimento a menores carentes, que tem como objetivo os atendimentos aos 
menores de rua, nas áreas de assistência social, atendimento psicopedagógico e 
abrigo, fornecendo alimentação e alojamento para os alunos assistidos. 
 
b) Implementação e Ampliação do Programa da Alimentação Escolar  
   Pelo número elevado de escolas na área rural e sua distância 
da sede, há urgência de aquisição de veículo para agilizar e melhorar o serviço de 
distribuição da merenda escolar. Esse serviço atualmente deixa muito a desejar, 
tendo em vista que se necessita contar com os eventuais automóveis que se 
consegue mobilizar para fazer o transporte dos gêneros até as escolas. Dois 
veículos atenderiam de forma satisfatória, sendo um veículo tipo perua para as 
localidades mais próximas e um caminhão equipado com furgão para as 
localidades mais distantes. 
   Implantação da merenda escolar comprada direta da 
agricultura familiar, com recursos do PNAE e do PAA e recursos próprios do 
Município. 
 
c) Informatização da Secretaria Municipal da Educação e Cultura 
  É necessária a aquisição de computadores completos com 
impressoras e demais equipamentos, incluindo a compra de programas para as 
atividades concernentes à Secretaria Municipal da Educação e Cultura. Esses 
equipamentos possibilitarão à Secretaria auxiliar as escolas na elaboração de 
material didático, expedição de boletins, fichas individuais dos alunos, registros de 
matrículas, relatórios finais, montar arquivos com histórico escolar, etc. 
 
d) Centro de Reforço Educacional 
  Tem por objetivo a melhoria qualitativa do ensino e o 
atendimento especializado de alunos que necessitem de reforço educacional, com 
atendimento na área de pedagógica e psicológica. Este Centro será instalado no 
Centro de Treinamento e Difusão de Tecnologia, de forma a otimizar a utilização 
do referido centro. 
 
e) Marcenaria Profissionalizante  
  Atuando junto com o sistema SINE/SENAC/SENAI, planeja-se 
a montagem de uma marcenaria modelo com os seguintes objetivos: 
 Repor e restaurar carteiras, mesas e outros materiais da escola. 
 Formação e profissionalização de novos marceneiros. 
 
f) Casa da Cultura e Biblioteca 
  O Projeto Casa da Cultura consiste na abertura de um espaço 
cultural no município e a construção e ampliação de espaço adequado para a 
Biblioteca Municipal tendo em vista a inexistência de locais apropriados e de 
acesso ao público para realização de atividades de leitura e culturais no município. 



 
g) Construção das Quadras Esportivas e Equipamentos de Lazer 
  Dada a quase completa ausência de equipamentos de 
esportes e lazer no interior e bairros, este programa planeja a construção de 
quadras esportivas para uso da população, promovendo o esporte, lazer e o 
convívio social. 
 
h) Capacitação de Professores  
  Este programa consiste na capacitação, atualização e 
aperfeiçoamento dos professores da rede municipal de ensino. Este projeto é 
vinculado aos programas similares em nível estadual e ao programa do Centro de 
Treinamento contido neste plano. 
 
i) Escola Especial Móvel   
  Esta unidade consiste em um veículo adaptado para o 
trabalho pedagógico com crianças que apresentam deficiências múltiplas no 
interior e não têm condições de acesso ao Centro de Atendimento na sede. 
 
j) Transporte Escolar 
  Dada a dificuldade de transporte de escolares e das distâncias 
percorridas pelas crianças para chegarem à escola, a deficiência e a ausência de 
transporte constituem um dos principais motivos para a evasão e desqualificação 
da aprendizagem escolar. Planeja-se a aquisição de veículos apropriados e 
seguros para realizar o transporte com segurança dos alunos no interior de 
município. 
 
ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
   O levantamento das necessidades, assim como as ações 
específicas encontram-se com maiores detalhes no Plano de Assistência Social, 
elaborado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, com a participação da 
comunidade e vários órgãos municipais nas Conferências Municipais. 
 
a) Casa de Apoio 
  A adequação e ampliação da casa de apoio se faz necessária 
para o atendimento da população rural carente que por vários motivos necessita 
vir à sede do município e não dispõe de local para seu pernoite quando não puder 
retornar no mesmo dia à sua residência. 
 
b) Treinamento para Técnicos na Área Social 
  Para atendimento das demandas, é necessária a capacitação 
de novos técnicos na área social para o trabalho nas estruturas existentes no 
município e ampliação da ação social no interior. 
 
c) Centro de informação e para o Comércio da Produção Artesanal 
  Em ação conjunta com a área social, turismo e agricultura e 
áreas afins, pretende-se construir um Centro para exposição e comercialização 
dos produtos agrícolas e artesanais produzidos pelos Agricultores Familiares e 



Artesãos, tendo em vista a ausência de estruturas de comercialização no 
município. 
 
AREA DE TURISMO 
 O levantamento das necessidades, assim como as ações específicas 
encontram-se com maiores detalhes no Plano de Turismo, elaborado pelo 
Conselho Municipal de Turismo, com a participação da comunidade e de suas 
representações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
a) Tombamento de Áreas de Interesse Histórico e Cultural 
  Esta ação tem por objetivo o cadastro e desapropriação de 
áreas de interesse histórico ou cultural, de forma a garantir a identidade cultural da 
população e servir como produto turístico adicional ao turismo rural e ao 
ecoturismo.  
  Nesta ação planeja-se também o estudo dos “faxinais”, sob o 
ponto de vista ambiental, econômico e social. 
 
b) Equipamentos de Apoio ao Turismo 
   Este projeto prevê o fortalecimento da Secretaria Municipal do 
Turismo, provendo-a de Profissionais e de equipamentos necessários para a 
implantação dos programas relativos a esta atividade, tais como: veículo, 
filmadora, máquina fotográfica, microcomputador, etc. Integração com outras 
Secretarias. 
 
ÁREA DE GERAÇÃO DE EMPREGO 
   O levantamento das necessidades, assim como as ações 
específicas encontram-se  com maiores detalhes  junto ao Conselho do Emprego, 
Relações de Trabalho e Desenvolvimento Municipal,  elaborado com a 
participação da comunidade e vários órgãos municipais. 
 
a) Programa de Capacitação Profissional e Escolas Profissionalizantes 
   Este programa é vinculado aos demais programas de 
treinamentos, visa a completar as ações dos demais programas de treinamento, a 
capacitação de mão de obra  e profissionalização para formação de prestadores 
de serviço em nível de comunidade rural e urbana. 
 
b) Incubadora Industrial 
   Este projeto visa amparar os pequenos e micros empresários 
na construção de novos empregos. É constituído por um barracão industrial 
dividido em setores com serviços de atendimento ao público e assessoria do 
SINE, SEBRAE e Instituições Afins. 
 
c) Programa de Apoio ao Turismo Rural 
   Este programa previsto no Plano Municipal de Turismo prevê o 
financiamento para as propriedades que desenvolverem atividades de ecoturismo 
e turismo rural. Os recursos são demandados para reforma ou construção de 
residências e /ou pousadas no interior do Município, dando infra-estrutura 



necessária a esta nova atividade proporcionando uma fonte de renda alternativa 
às famílias, promovendo o aumento  da geração de empregos no interior. 
 
PROGRAMAS COMPLEMENTARES 
   Estes programas visam ao resgate da cidadania, a 
organização e reorganização das instituições municipais . 
   As ações previstas neste programa prevêem a reforma e 
ampliação do sistema associativo no Município, principalmente por treinamentos e 
capacitação dos associados e dirigentes.  
   Outra ação é o trabalho de legitimação e aperfeiçoamento dos 
Conselhos Municipais e formação dos Conselhos Distritais, conforme previsto na 
Legislação Municipal, de forma a permitir a descentralização do poder e a 
administração participativa.  
   Ainda no aspecto resgate da cidadania, planeja-se em ação 
conjunta com a Secretaria de Justiça e Cidadania, a formação dos “Monitores da 
Cidadania”, para operacionalização e melhorias qualitativas no nível de 
organização no Município.   
                          
PROBLEMAS AMBIENTAIS NO MUNICÍPIO 
   Como em grande parte dos municípios, também em 
Prudentópolis verificam-se vários problemas relacionados à preservação das 
reservas ambientais existentes, e alocação de novas áreas com este intento. 
 
Dentre vários problemas relacionados destacam-se:    
   Falta de preservação de matas ciliares existentes e florestas 
das margens devastadas ao longo de todos os rios do município, o que 
corresponde, apesar de não ser um dado exato. Aproximadamente 70% da 
extensão dos mesmos, levando em conta, conforme legislação, a largura dos 
referidos rios para preservação e reposição florestal. Tal porcentagem de 
preservação e devastação não é conhecida exatamente, por não se ter no 
município um levantamento específico ao assunto. Falta de proteção das 
nascentes dos rios e riachos do município. Havendo a necessidade de um maior 
nível de consciência da sociedade. 
    
PROPOSTAS PARA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS 

 Diversificação expressiva nas atividades agrosilvopastoris 

 Uso de técnicas adequadas gera aumentos significativos na produtividade 

 Demanda constante pelos agricultores de assistência técnica 

 Localização estratégica do Município para negócios no MERCOSUL   

 Disponibilidade no terminal de calcário do Município, para atender demandas de 
pequenos produtores 

 Plantel de bovinos expressivo para aplicações de programa de inseminação 
artificial 

 Facilidades na região para implantação de projetos de piscicultura e silvicultura 

 Recursos hídricos 

 Existência de diversos grupos formais ou informais organizados 



 Amplas perspectivas para uso do plantio direto como prática conservadora dos 
solos 

 Uso potencial de adubação alternativa (orgânica) 

 Potencial turístico 

 Jazidas minerais inexploradas 

 Diversidade de climas possibilitando a implantação de várias culturas, em especial 
a fruticultura e a olericultura. 
 
- Soluções identificadas 
   As propostas de intervenção em face da realidade municipal 
dividem-se em duas formas: 
 
- Ações de fomento 
   São aquelas destinadas, a reduzir os efeitos nocivos do 
processo recessivo do setor agrícola onde esta inserida em aproximadamente 
60,3% da população do município causadas pelas políticas agrícolas e a 
conjuntura desfavorável ao atual modelo de produção da pequena propriedade. 
Estas ações consistem em subsídios e linhas de crédito em investimento e 
custeio, para aquisição de equipamentos e insumos de forma a melhorar as 
condições econômicas, sociais e ambientais e de produção da agricultura familiar. 
Espera-se, com a ampliação dos programas existentes, um aumento da produção 
agrícola em torno de 30 % com o programa de calcário, aumento de mais de 2.500 
ha na área cultivada com sementes melhoradas, esperando-se um aumento de 
produtividade de 50% . 
 
- Ações de ordem sócio-econômica 
   Tendo em vista os aspectos sociais levantados no diagnóstico, 
tais como as dificuldades de acesso à saúde e à educação, a falta de assistência 
técnica ou falta de capacitação do produtor, desvalorização de sua atividade 
profissional, perda de sua identidade cultural e da cidadania, somadas à falta de 
alternativas econômicas e perspectivas de soluções, levam o Agricultor Familiar, 
sobretudo os mais jovens, a engrossar a fila do êxodo rural em busca de melhores 
condições de vida em outros setores da economia, ofertando mão de obra não 
qualificada, assim estagnando o progresso das comunidades do interior e 
ocasionando problemas sociais em centros urbanos maiores. 
   Frente a esta realidade são propostas ações nas áreas de 
agricultura, educação e cultura, saúde, habitação e lazer de forma a proporcionar 
à família rural uma melhor qualidade de vida e a sustentabilidade do sistema de 
agricultura familiar com melhoria e aumento da infraestrutura em todas as áreas. 
 
 -Ações de ordem estrutural 
    São ações imprescindíveis ao sucesso do plano, tendo em 
vista a carência de investimentos no setor de infra-estrutura, ocasionada pela 
exclusão da região nos planos de desenvolvimento que ocorreram em nível de 
Estado em épocas anteriores, que segundo diagnósticos feitos pelo IAPAR, 
relegaram a região a um segundo plano no período da chamada “revolução 



verde”, fato que explica a manutenção do atual sistema de produção, e que aliada 
às condições edáficas e da estrutura fundiária pulverizada em pequenas 
propriedades, fato que se verifica até hoje.                                                           
   As ações nesta área consistem na dotação de estruturas de 
armazenamento e comercialização geridas pelos produtores em suas 
organizações, com o devido apoio técnico de forma a propiciar a redistribuição de 
renda e gerar valor agregado à produção, promover a readequação das principais 
estradas do Município, que são o principal entrave ao desenvolvimento de vários 
setores e dificultador de vários serviços fundamentais às comunidades, oferecer 
aos produtores meios para a realização de obras rurais, tais como terraços, 
tanques para piscicultura, silos, pequenas terraplanagens e demais obras que 
permitam o aumento da renda da família rural e preservação das condições de 
produção.                                                                                                      
  Neste item destacam-se a criação da Cooperativa Central dos 
Agricultores Familiares e a montagem do Centro de Experimentação e difusão de 
Tecnologia , como pólo gerador de alternativas  as propriedades ,nas áreas de 
geração e adaptação de novas  tecnologias. Dada à homogeneidade das 
condições edáfo-climáticas da região centro-sul do Estado do Paraná, e com o 
devido apoio das instituições governamentais, pretende-se que este projeto tenha 
alcance regional, justificando assim seu custo de implantação. 
 
- Ações integradas de utilização e preservação do meio ambiente 
               Dadas às condições edáficas e climáticas da região, e 
sua vocação florestal, espera-se a reestruturação do plano de Florestas 
Municipais, que além  de seu componente econômico na geração de empregos e 
atração de novas indústrias, prevê a melhoria das condições do meio ambiente, a 
criação de um produto  turístico de grande demanda , como  para viabilizar a 
pequena propriedade, trazendo aumento da arrecadação  para o Município.  
   Além destas ações nas áreas de silvicultura, planeja-se 
amenizar o problema do acúmulo de lixo tóxico e do lixo reciclável que já se 
acumula em grande quantidade no Município . Nesta área planeja-se o trabalho 
integrado em educação ambiental dos vários agentes de desenvolvimento, em 
especial da assistência técnica integrada, envolvendo a extensão oficial e as 
empresas privadas com atuação no meio rural e todas as secretarias municipais. 
 
PROJETOS E ORDEM DE PRIORIDADES NA VISÃO DA SOCIEDADE 
 
PROJETOS PRIORIDADE 
   
Readequações de estradas rurais: Revestimento e 
pavimentação 

.01 

Estabelecimentos de saúde .01 
Obras de infra-estrutura .01 
Aquisição veículos e aparelhos específicos .01 
Centro de treinamento e difusão de tecnologia .01 
Melhorar a informatização da secretaria de saúde .01 
Reconstrução de escolas e ensino em tempo integral .01 



Centro de reforço educacional .01 
Melhorar a informatização da secretaria municipal da educação .01 
Assistência técnica integrada .01 
Correção e conservação do solo .01 
Casa do campo e Educação do Campo .01 
Saneamento básico .01 
Cooperativa e Central de informações e comercialização  .01 
Habitação rural .01 
Apicultura .01 
Construção de albergue .01 
Capacitação profissional e treinamento para .01 
Turismo .01 
Capacitação e treinamento .01 
Cursos na área social .01 
Programa de armazenagem .02 
Unidade móvel para crianças com deficiências múltiplas .02 
Mecanização agrícola .02 
Programa de produção de sementes .02 
Reconstrução do camep .02 
Marcenaria ensino profissionalizante .02 
Veículos e equipamentos para o turismo .02 
Implementação do programa da merenda escolar com a compra 
direta de produtos dos agricultores familiares 

.02 

Pavilhão para comercialização de artesanato e produtos da 
agricultura familiar 

.02 

Ampliação da biblioteca e casa da cultura .03 
Programa de florestas municipais .03 
Construção de quadras esportivas polivalentes .03 
Montagem de equipamentos de lazer no interior .03 
Infra-estrutura básica para lazer e turismo .03 
 
 

Propostas Resumida do Candidato a Prefeito DIVO BATISTA 
 

- Pela renovação, pela Ética e pela moralização da Política; 
- Construção e aplicação das políticas públicas de forma integrada, num processo 
de sinergia entre os diversos setores da sociedade e profissionais. 
- Pelo Desenvolvimento do Município na área Urbana e Rural, Integração 
Territorial com Desenvolvimento Sustentável e Valorização da Família; 
- Infra-estrutura para a Família Rural e Urbana: Moradias, Saneamento Básico, 
Comunicação, Energia, Estradas, Ruas, Escolas, Saúde, Lazer; 
- Políticas públicas para o Desenvolvimento da Agricultura com Pesquisas e 
Fortalecimento da Extensão Rural, Diversificação na Produção e na Renda no 
Meio Rural; 
- Alternativas de Renda através do Turismo, da Pecuária leiteira, Piscicultura, 
Apicultura, Cultivos Florestais, da Fruticultura e Olericultura – Diversificando e 



agregando Valor através da Agroindustrialização e Comercialização direta do 
Agricultor ao Consumidor; 
- Políticas de Valorização do Jovem: Lazer e Cultura, Educação e Trabalho, 
Moradia e Esportes; 
- Educação com Qualidade e Gratuita com transporte escolar eficiente, voltada 
para o Desenvolvimento Local que atenda as necessidades do Município e da 
Região; 
- Transparência na Gestão Pública, fortalecendo os Conselhos Municipais, dando 
autonomia de deliberação e acatando as suas propostas; 
- Fortalecimento e valorização do Comércio e da Indústria local, criando 
facilidades. 
- Colocar em prática com a participação da sociedade civil organizada, o Plano 
Diretor e o Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável. 
- Ser um agente de mobilização e de Desenvolvimento Municipal. 
 

Histórico de Vida 
 
Divo Batista, nascido em Prudentópolis, casado pai de dois filhos, Agricultor até os 
24 anos, formado no Colégio Agrícola Estadual de ponta Grossa, Técnico da 
EMATER há 27 anos, formado em História pela UNICENTRO, pós-graduado em 
Desenvolvimento Local Sustentável e Agricultura Familiar. Formando em Serviço 
Social pela UNICENTRO, Especializando em Cooperativismo e Mercado para a 
Agricultura Familiar. 
 
 


