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APRESENTAÇÃO
Após a realização de um amplo diagnóstico do Município de Nova Cantu, que
se deu através de uma de abordagem integrada com uma leitura técnica e
comunitária, onde foi analisado o município de Nova Cantu no seu contexto regional
e estadual. Também neste levantamento foram diagnosticados, em âmbito
municipal, seus aspectos ambientais, sócio-econômicos, sócio-espaciais, sua infraestrutura, os sistemas de serviços públicos prestados a população, e por último, os
seus aspectos institucionais.
A interpretação das informações através da metodologia de Condicionantes,
Deficiências e Potencialidades – CDPs possibilitou conhecer as condições, os
desafios e as potencialidades do Município de Nova Cantu, que só serão superados
por meio de um processo de planejamento permanente. Portanto, nesta etapa de
planejamento serão abordadas as Diretrizes e Proposições, onde serão traçados os
caminhos que o município percorrerá nos próximos 10 anos.
Foram divididos em cinco eixos de desenvolvimento, sendo: Desenvolvimento
Institucional e Gestão Participativa com Controle Social; Desenvolvimento Urbano
Sustentável; Desenvolvimento Econômico Sustentável; Desenvolvimento Social
Sustentável e Desenvolvimento Ambiental Sustentável. Tais eixos foram definidos
em consonância com as Condicionantes, Deficiências e Potencialidades – CDPs
estabelecidas anteriormente.
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1. EIXOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE NOVA
CANTU.

Com base na leitura técnica e comunitária da ATI, foram definidos cinco eixos
norteadores para o desenvolvimento sustentável do município de Nova Cantu,
sendo:
a) Desenvolvimento Institucional e Gestão Participativa com Controle Social.
b) Desenvolvimento Urbano Sustentável.
c) Desenvolvimento Econômico Sustentável.
d) Desenvolvimento Social Sustentável.
e) Desenvolvimento Ambiental Sustentável.
Os cinco eixos definidos proporcionam uma abrangência em relação aos
desafios e as potencialidades do município de Nova Cantu. Já o binômio
“desenvolvimento sustentável” tem como princípios básicos a busca da qualidade de
vida em equilíbrio com o meio ambiente. Ou seja, equilibrar o desenvolvimento
social e econômico com os recursos naturais disponíveis.

Desenvolvim ento
U rbano
Sustentável

D esenvolvim ento
Institucional c/
Participação
Social

QU A LID A DE
D E V IDA

Desenvolvimento
Econôm ico
Su stentável

Desenvolvim ento
Social
Sustentável

Desenvolvimento
Am biental
Sustentável

Figura 1 – Concepção dos eixos de desenvolvimento do Município de Nova Cantu.
Produzido por: Global Assessoria Empresarial Ltda.

De acordo com o guia do Estatuto da Cidade, a concepção do Plano Diretor
contida no estatuto, diz que: as novas práticas substituem o plano que prioriza
tudo, não prioriza nada – pela idéia do plano como um processo político, por meio
do qual o poder público canaliza seus esforços, capacidade técnica e
potencialidades locais em função de alguns objetivos prioritários. É preciso trabalhar
não apenas no que falta e sim, naquilo que já existe. Ou seja, as potencialidades
existentes e que muitas vezes estão adormecidas, ou mal exploradas.
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2. DIRETRIZES DO PDUOS DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU.
As diretrizes apresentadas servem para nortear o PDUOS do Município de
Nova Cantu nos próximos 10 anos, assim como suas proposições, seu plano de
investimento, a serem definidos em etapas posteriores, seus programas e projetos.
No início de cada projeto, aciona-se uma nova iniciativa de mudança, novas ações
de gestão, fazendo-se necessária então uma reflexão sobre sua relação com as
diretrizes estabelecidas. Não se recomenda investir de forma mais significativa
recursos financeiros, humanos, tecnológicos ou de qualquer outra ordem em ações
que não possuam alinhamento em relação às diretrizes estabelecidas.
As diretrizes precisam ser do conhecimento de todos os colaboradores e
devem servir de inspiração para novas idéias, projetos e ações que conduzam à
visão de futuro. Após a concepção do que são as diretrizes, é preciso ter a clareza
do que são as proposições, ou seja, as principais propostas apresentadas de acordo
com as seguintes etapas: identificação, justificativa, objetivo geral, objetivos
específicos, estratégia de ação, fontes de recursos, prazo de execução e
responsáveis pela ação. As proposições deverão estar alinhadas, com base nos
eixos de desenvolvimento e suas diretrizes.
Para a definição das Diretrizes foram primeiramente definidos os principais
eixos de desenvolvimento sustentável para o município de Nova Cantu, dentro dos
quais se apresentarão as diretrizes e conseqüentemente, para cada uma destas, as
proposições correspondentes.

2.1
Primeiro Eixo: Desenvolvimento Institucional e Gestão Participativa Com
Controle Social
O objetivo de ter o desenvolvimento institucional e a gestão participativa com
controle social como um dos eixos das diretrizes e proposições, se dá pelo fato de
que as políticas públicas: urbanas, econômicas, sociais e ambientais, somente serão
sustentáveis se o município contar com boa base institucional e, em consonância
com instrumentos legais. Enfim, para que ocorra a efetividade do PDUOS é preciso
ter equipamentos e infra-estrutura adequada, e um quadro funcional capacitado.
Quanto à gestão participava, essa é uma das premissas básicas do Estatuto
da Cidade, estando prevista no Capítulo I, Inciso II – Gestão democrática por meio
da participação da população e de associações representativas dos vários
segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos,
programas e projetos de desenvolvimento urbano.
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“A gestão democrática da cidade é reconhecida como uma diretriz para o
desenvolvimento sustentável das cidades, com base nos preceitos constitucionais
da democracia participativa, da cidadania, da soberania e participação popular.
Potencializar o exercício dos direitos políticos e da cidadania é o objetivo que deve
ser respeitado nos processos de gestão das cidades” (guia do Estatuto da Cidade,
2ª Edição, 2002).
2.1.1 Primeiro Eixo: Desenvolvimento Institucional e Gestão Participativa Com
Controle Social.
I. Promover a divulgação do PDUOS. X
Para a realização do PDUOS o município deverá elaborar um anteprojeto de
lei, que prevê a revisão do perímetro urbano, organizar o uso e ocupação do solo
urbano, do sistema viário, zoneamento do solo municipal, criação do código de
obras e do código de posturas e código ambiental, pois serão estas as leis que
nortearão os espaços da cidade e do município como um todo, e são instrumentos
de extrema importância para a implementação do PDUOS. Em função disso, estas
informações não podem cair no esquecimento, de nada adiantaria o município
contar com uma base de planejamento municipal apenas para cumprir um requisito
legal.
É importante que a população cantuense fique ciente do trabalho realizado,
sendo necessário produzir materiais didáticos, para que o cidadão comum possa
tomar conhecimento dos documentos que compõem o PDUOS, da Avaliação
Temática Integrada, das Diretrizes e Proposições, do Processo de Gestão e
Planejamento, da Legislação Básica e do Plano de Ação e Investimentos. E a
melhor forma dessas informações chegarem até a população é através de materiais
impressos, da rede de ensino, palestras com servidores municipais, principalmente
com aqueles que possuem contato direto com a população.

II. Promover programas de capacitação para os servidores municipais.
É de fundamental importância para uma melhor implantação das políticas
públicas municipais, que os principais gestores do município passem por um curso
de curta duração com a finalidade de capacitá-los na gestão de programas e
projetos, e os servidores públicos em geral, estejam inseridos em um processo de
qualificação permanente de acordo com suas respectivas áreas de atuação. A
referida diretriz pode ser realizada através de convênios com instituições
governamentais ou não-governamentais.
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III. Fortalecer o planejamento municipal.
O planejamento municipal não pode ser encarado apenas por ações de
impacto de forma esporádica, mas como um processo contínuo, onde é necessária a
realização de avaliação e monitoramento permanente. O planejamento não deve ser
visto como um fim em si mesmo, deve haver reflexões para eventuais correções de
rumos.
Para o fortalecimento do planejamento municipal é necessário implantar
melhorias e modernização no sistema de gestão das informações (hardware e
solfware), promovendo assim uma completa integração dos sistemas de gestão
física e territorial, contábil, tributária, pessoal e social. Estas são ferramentas
essenciais para o bom desempenho das políticas públicas. Outro instrumento capaz
de fortalecer o planejamento municipal é a criação do Conselho Desenvolvimento
Municipal, tendo como finalidade básica a gestão da implementação do PDUOS,
instrumento já previsto no Termo de Referencia do PARANACIDADE.

IV. Promover a melhoria da gestão tributária.
Para implantar as diversas ações previstas, principalmente nas diretrizes de
Desenvolvimento Urbano é preciso que ocorra a atualização do cadastro imobiliário
e a revisão do código tributário criados pela lei número 19/1984. Como ficou
evidenciada através da ATI na tabela 80, a arrecadação própria do Município de
Nova Cantu está bem abaixo da média, quando comparado aos municípios da
região que possuem o mesmo perfil de Nova Cantu.
Outro aspecto importante, que inclusive contraria a concepção do Estatuto da
Cidade é em relação à cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU,
onde atualmente não existe diferenciação de zonas para a cobrança do imposto. Ou
seja, o morador da periferia paga o mesmo valor que o morador da região central da
cidade.

V. Fortalecer o capital social.
Conforme estudos da Agência de Educação para o Desenvolvimento - AED,
“Capital Social” são os níveis de participação e de organização que uma sociedade
possui. Se uma sociedade não está tramada, na sua base, por inúmeras
organizações, se ela não tem iniciativa, se a confiança social entre os grupos sociais
não existe, certamente o processo de Desenvolvimento Sustentável estará limitado.
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O capital social é a teia invisível que sustenta o processo de desenvolvimento,
quanto menor o nível de organização da sociedade, mais pobre essa sociedade é,
menos desenvolvimento ela tem, menos ela é capaz de afirmar sua identidade. Para
estimular e fortalecer o capital social é necessária parcerias entre o poder público e
as organizações sociais, a descentralização da gestão e a compartilhamento do
poder de decisão por parte dos poderes constituídos.
Baseado no exposto é preciso incentivar a organização de associações de
moradores nos bairros da cidade de Nova Cantu, e também nos quadros urbanos do
Distrito Santo Rei e Distrito Cantuzinho. É importante ressaltar que tanto os bairros
da cidade quanto os distritos contam com equipamentos sociais para realização de
reuniões e outros eventos festivos e culturais. As associações de moradores
também ocupam uma posição estratégica na realização de ações governamentais,
vão além do processo participativo, pois quando o poder público conta com a
participação dos moradores de forma organizada, eles passam da condição de
espectadores para a condição de atores da transformação, sendo que estas
medidas refletirão numa melhor qualidade de vida para todos.
É preciso fornecer apoio técnico para que a comunidade organizada possa
participar de forma efetiva, para tanto será necessário à capacitação dos seus
membros através de cursos de curta duração visando o desenvolvimento das
principais lideranças e melhoria no processo de gestão das organizações não
governamentais. Em relação aos conselhos, para que tenham condições de realizar
o seu papel fiscalizador e formulador de políticas públicas é necessário que os
mesmos sejam submetidos a um processo de capacitação técnica, com o objetivo
principal de conhecer a realidade a ser trabalhada, ou seja, toda estrutura do
município nos seus mais diferentes aspectos (físicos, sociais, econômicos, culturais
e ambientais).

2.2

Segundo Eixo: Desenvolvimento Urbano Sustentável

Ao se pensar em desenvolvimento urbano sustentável, deve ter em mente a
“cidade que queremos” e para “quem queremos”, e de forma racional e democrática
buscar um planejamento territorial e urbano adequado a realidade em que se
encontra o município com foco na qualidade de vida para os cidadãos. Há que se ter
em mente mecanismos para incentivar ou inibir o crescimento da cidade em
determinadas áreas, assim como buscar a readequação dos equipamentos e
espaços urbanos públicos e a regularização e recuperação de áreas invadidas ou
comprometidas ambientalmente.
Conforme preconiza o Ministério das Cidades, “a cidade há que ser mais
humana disposta de maneira harmoniosa e adequada ao convívio das pessoas.
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Portanto, somente avançaremos na construção desta almejada cidade, focando
nossa atenção primeiramente nas pessoas, para em seguida nos veículos, de modo
que os dois possam coexistir. Para tanto é fundamental priorizar os modos de
transporte coletivo, não-motorizados e as vias para os pedestres, de forma efetiva,
socialmente inclusiva e ambientalmente sustentável. (Ministério das Cidades –
Programa de Acessibilidade Urbana, 2006)”.
2.2.1 Diretrizes para o Desenvolvimento Urbano Sustentável.
I. Promover a implantação da sinalização no sistema viário urbano.
No perímetro urbano de Nova Cantu a PR 239 passa a chamar Avenida
Cantu, ela é a principal via do município (estrutural), conforme mapa do sistema
viário da ATI. Com isso a Avenida Cantu possui um intenso tráfego de veículos, se
caracterizando como o local onde ocorre a maioria dos acidentes de trânsito. Nas
vias coletoras e locais também não existe qualquer tipo de sinalização. Sendo
necessário que ocorra uma articulação com o DETRAN/PR, no sentido de viabilizar
convênios para implantação de um sistema de sinalização (horizontal e vertical) na
cidade de Nova Cantu.

Figura 2 – Inexistência de sinalização horizontal e vertical. Exemplo: Av. Cantu com
cruzamento com Av. Cruzeiro do Sul, principal cruzamento viário da cidade.
Produzido por: Global Assessoria Empresarial Ltda.

II. Promover a acessibilidade urbana.
A acessibilidade não se resume na possibilidade de se entrar em determinado
local ou veículo, mas na capacidade de se deslocar pela cidade através da utilização
dos vários meios existentes de transportes, organizados em uma rede de serviços
em todos os espaços públicos, de maneira a proporcionar independência a todos os
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usuários. Tão importante quanto adequar os espaços públicos para garantir a
circulação dessas pessoas eliminando as barreiras existentes, é evitar que se criem
novas dificuldades. Além de garantir a mobilidade das pessoas com deficiência,
também deve ser promovido o acesso a prédios públicos, estabelecimentos de
comércio, serviços e áreas de lazer.
A falta de acessibilidade urbana certamente é um ponto crucial para a maioria
das cidades, e a cidade de Nova Cantu não é diferente, até mesmo porque pelas
condições topográficas do município com desníveis acentuados nas ruas e
avenidas, isto faz com que ocorra maior dificuldade de acessibilidade das pessoas.
Outro problema grave encontrado em Nova Cantu, é a falta de calçadas e de
rampas de acesso a locais públicos e estabelecimentos comerciais, é uma prática
comum no município, e que precisa ser inibida. Portanto, é necessário que se faça
cumprir o decreto nº. 5.296/04 que regulamentou as leis federais nº. 10.048/00 e nº.
10.098/00. São leis que tratam especificamente sobre a acessibilidade urbana. O
decreto nº. 5.296, de 02 de dezembro de 2004, estabelece normas gerais, critérios
básicos e prazos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida, e da outras providências.

Figura 3 – Programa de Reurbanização da Av. Cantu. Calçadas e estabelecimentos comerciais
com rampas de acesso (em fase de execução).
Produzido por: Global Assessoria Empresarial Ltda.
Tabela 1 – Normas gerais dos espaços urbanos e edificações de uso coletivo, públicas ou
privadas – Decreto nº. 5.296/2004.
Principais
abordagens
do decreto
Prioridade
a
pessoa
com
deficiência ou
mobilidade
reduzida

Onde se aplica

Aplicação
imediata

Órgãos da administração pública
direta, indireta e fundacional;
empresas prestadoras de serviço
público; instituições financeiras;
estabelecimentos públicos ou
privados de atendimento a saúde.

sim

Prazo para
elaboração
da norma
Imediato
(ABNT
NRB 9050:
2004)

Prazo para
implantação

Inicio da
vigência

imediato

02/12/2004
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Principais
abordagens
do decreto

Acessibilidade
arquitetônica e
urbanística

Nas
edificações de
uso publico já
existentes

Nas
edificações de
uso coletivo já
existente.

Onde se aplica
Concepção e implantação de
projetos
arquitetônicos
e
urbanísticos;
Vias;
logradouros
públicos;
espaços de uso
publico; praças; parques; entorno
e interior das edificações de uso
público e coletivo; entorno e
áreas internas de uso comum nas
edificações de uso privado
multifamiliar; adaptação de bens
culturais imóveis; mobiliários e
equipamentos urbanos.
Edificações administradas por
entidades
da
administração
pública, direta e indireta, ou por
empresas
prestadoras
de
serviços públicos e destinados ao
publico em geral; locais de
reunião, esporte, espetáculo,
conferências;
instituições
de
ensino público.
Teatros, cinemas, auditórios,
estádios, ginásios de esporte,
casa de espetáculos, salas de
conferencias;
instituições
de
ensino privado.

Aplicação
imediata

Prazo para
elaboração
da norma

Prazo para
implantação

Inicio da
vigência

sim

Já
existente
(ABNT
NBR
9050;2004)

imediato

02/12/2004

Já
existente
(ABNT
NBR)
9050:2004

02/06/2007

02/12/2004

imediato

02/12/04

imediato

02/12/2004

imediato

02/12/2004

imediato

02/12/2004

Não
30 meses
após a
publicação

Não
48 meses
após
publicação

No mobiliário
urbano

Nos espaços públicos e edifícios

Sim

Acessibilidade
na habitação
de
interesse
social

Edificações de uso multifamiliar e
habitação de interesse social

sim

Acessibilidade
aos
bens
culturais

Patrimônio
público,
destinados a cultura.

sim

espaços

Já
existente
(ABNT
NBR
9050:2004)
Já
existente
(ABNT
NBR
9050:2004)
Já
existente
(ABNT
NBR
9050:2004)
25/11/2003
(Instrução
Normativa
nº1 do
IPHAN)
(NBR
9050:2004)

Fonte: Programa de Acessibilidade Urbana – Ministério das Cidades – 2006.

Global Assessoria Pública e Empresarial

26
Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo Municipal – PDUOS
Município de Nova Cantu
P03 – Diretrizes e Proposições

Figura 4 – Pessoas com restrição de acessibilidade urbana.
Fonte: Programa de Acessibilidade Urbana – Ministério das Cidades – 2006.

Figura 5 – Pessoas com restrição de acessibilidade urbana.
Fonte: Programa de Acessibilidade Urbana – Ministério das Cidades – 2006.

Figura 6 – Pessoas com restrição de acessibilidade urbana.
Fonte: Programa de Acessibilidade Urbana – Ministério das Cidades – 2006.
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III. Promover a melhoria e expansão dos sistemas de Infra-Estrutura da
cidade de Nova Cantu e dos Distritos.
Esta diretriz se refere à pavimentação asfaltica nas vias paralelas a Avenida
Cantu (Av. Prof. João Farias da Costa e Av. André Cardoso de Barros), e expansão
da pavimentação poliédrica nos bairros periféricos da cidade, e implantação de
pavimentação poliédrica nos distritos de Santo Rei e Cantuzinho.
Conforme os levantamentos realizados através da ATI, o município de Nova
Cantu, adotou a pavimentação poliédrica como alternativa de pavimento. Sua
viabilidade se dá pelo fato de proporcionar a geração de empregos e renda, e ainda
utilizar os recursos naturais do próprio município, tornando o custo bastante
acessível.
Em relação à expansão da rede de galerias pluviais na cidade de Nova Cantu
pode ser constatado nos mapas de Pavimentação e Galerias Pluviais, onde foi
executada parte da pavimentação sem a existência do sistema de galerias pluviais,
isto vem causando deterioração do pavimento de forma acelerada. Em relação ao
Distrito do Cantuzinho, para execução de pavimentação é necessário primeiro a
execução do sistema de drenagem pluvial, devido às condições topográficas
(montanhosas) da localidade.
A melhoria na infra-estrutura do município também demanda uma atenção
especial nos sistemas de iluminação pública da cidade, principalmente em pontos
estratégicos, tais como, próximo às escolas, ao hospital, e nas vias de acesso aos
bairros. Estas transformações descritas acima também se aplicam a expansão e
melhoria da iluminação pública nos distritos Santo Rei e Cantuzinho.
Também se faz necessário à reforma do prédio da Rodoviária Municipal e
uma melhor distribuição dos telefones públicos (orelhões) que estão concentrados
em determinada região. Ver mapa do Sistema de Comunicação do Município de
Nova Cantu da ATI.

IV. Promover a regularização fundiária.
A grande demanda por moradia, o grande sonho brasileiro, faz com que as
famílias de menor renda, sem acesso ao mercado formal imobiliário, aceitem a única
alternativa possível, a irregularidade fundiária, essas famílias ocupam áreas públicas
ou particulares abandonadas, surgindo assim às favelas. Ou então adquirem
terrenos em loteamentos clandestinos sem infra-estrutura urbana, muitas vezes em
áreas de risco sujeito as enchentes e deslizamentos e sem registro em cartório
(Regularização Fundiária – Ministério das Cidades, 2005).
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De acordo com estimativas do Ministério das Cidades, ¼ das moradias
brasileiras estão em condições irregulares. O Município de Nova Cantu também não
foge desta triste realidade, podem ser verificados loteamentos irregulares no
Conjunto Santa Tereza, assim como as moradias em local de risco sujeito a
inundação que se concentram na Vila Rica, e as áreas insalubres e sem condições
de saneamento que se encontram na Vila Santa Terezinha. Em relação aos distritos
de Santo Rei e Cantuzinho a grande maioria das moradias não possui documentos
cartorários regularizados. É de fundamental importância que o município estabeleça
parcerias com o Ministério das Cidades no sentido de promover a regularização
fundiária das áreas passíveis de condições de habitabilidade.

2.3

Terceiro Eixo: Desenvolvimento Econômico Sustentável

O município de Nova Cantu está localizado em um ponto distante dos
grandes centros consumidores, mesmo a cidade pólo que é Campo Mourão está a
uma distância de 130 (cento e trinta) km, sendo um município pouco atrativo para
investimentos externos. Desta forma o município deve ter como diretriz principal a
busca do desenvolvimento endógeno, ou seja, proporcionar o desenvolvimento de
dentro para fora. A posição geográfica não deve ser analisada como um município
eternamente enfermo, e sim, como uma fonte de diversas oportunidades e
potencialidades a serem exploradas.

O que é desenvolvimento regional?
Desenvolvimento regional é um
processo de mudança estrutural localizado,
que tem como finalidade o
progresso permanente da região,
da comunidade regional como um todo e
de cada indivíduo residente nela.
Desenvolvimento endógeno,
longe de constituir um projeto autárquico,
busca difundir o desenvolvimento,
tornando territorialmente endógenas as bases da sustentação
do crescimento econômico e do emprego produtivo.
Orientado para garantir espaços de coesão social e
subsistência digna para a maioria da população.
Com isso, aumentam-se as possibilidades de
aproveitar as oportunidades de
dinamismo externo existentes.

Figura 7 – Concepção do desenvolvimento endógeno.
Fonte: Curso líderes públicos, 2005.
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Atributos do Desenvolvimento Regional
Endógeno

•
•
•
•
•

Crescente Autonomia de decisão
Capacidade de reinvestimento do excedente
regional – empresas da região reinvestindo na
região
Capacidade de inclusão social
Atitude social positiva com respeito ao meio
ambiente e recursos naturais
Crescente auto-identificação (auto-referência) da
população com esse território

Figura 8 – Concepção do desenvolvimento endógeno.
Fonte: Curso líderes públicos, 2005.

O perfil produtivo do município de Nova Cantu é baseado principalmente no
setor primário, por este motivo a atividade agrícola tem que ser tratada como um
setor primordial no processo de fortalecimento da economia local e geração de
empregos. Os setores secundários e terciários são poucos expressivos no
município, esta inexpressividade está diretamente associada à falta de integração
das atividades do setor agricultura com os setores de indústria, comércio e serviços.
Quando ocorrer de fato tal integração, aí sim será possível vislumbrar o
fortalecimento de todos os setores econômicos.

2.3.1 Diretrizes Para o Desenvolvimento Econômico Sustentável.
I. Diversificar o setor agrícola com atividades focadas na agricultura familiar.
A diversificação das propriedades não deve ter como objetivo apenas a
existência de diversas atividades que eventualmente possam proporcionar renda. É
preciso estabelecer quais são os produtos que serão o foco da diversificação, deve
levar em consideração alguns fatores, como: atividade a ser desenvolvida de forma
associativa, assistência técnica, forma de agregação de valor ao produto, qual o
mercado fornecedor de insumos e por fim o mais importante, qual o mercado
consumidor.
Atualmente os principais produtos agrícolas são: a soja e o milho, estas
culturas apresentam maior viabilidade nas grandes e médias propriedades. Já para
a agricultura familiar é necessário a diversificação nas propriedades rurais com a
introdução de outras fontes de geração de renda, como: pecuária leiteira,
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sericicultura1, apicultura, fumo (plantio que ocorre atualmente no assentamento
Santo Rei), plantio de cana-de-açúcar (produção de melado e açúcar mascavo),
suinocultura, avicultura, mandioca e cultivos florestais em áreas não apropriadas
para atividade agrícola.

II. Fomentar o desenvolvimento do setor industrial.
Conforme informações contidas na ATI o setor secundário é pouco
expressivo, e as indústrias existentes estão localizadas em áreas não apropriadas
(fábrica de carrocerias). Pelas condições geográficas do quadro sub-urbano existem
poucas áreas adequadas para implantação de um parque industrial, sendo que a
área que apresenta as melhores condições para a implantação de um Parque
Industrial está localizado as margens da PR 239, próximo da COAGRU, de acordo
com o mapa 7 da Avaliação Temática Integrada. A referida área deverá ser dotada
de arruamento, sistema de abastecimento de água, energia elétrica e iluminação
pública. São condições básicas para atração de novos investimentos e sempre que
possível atrair ou fomentar indústrias de forma que estejam integradas com o setor
primário da economia local.

III. Promover a melhoria da infra-estrutura viária rural.
A malha viária rural é basicamente composta por estradas sem pavimentação,
exceto pela PR 239 que corta Nova Cantu da divisa do município de Campina da
Lagoa até a divisa com o município de Roncador, e o acesso com o Distrito Santo
Rei de pavimentação poliédrica. Já o restante das estradas rurais, ou seja, a grande
maioria das estradas não possui pavimentação e por muitas vezes contam com
readequação precária, portanto é indispensável que o poder público dê atenção
especial para este setor, pois é um dos principais meios para promover a integração
e desenvolvimento sócio-econômico da área rural com a área urbana. Assim, as
principais estradas que dão acesso a outros municípios, acesso às comunidades e
as rotas do transporte escolar devem ser vista como prioritária no processo de
promoção de melhorias da infra-estrutura viária. Conforme o mapa de Vias Principais
e Vias Secundarias em anexo, onde as vias principais2, representam um montante
436 km de extensão e vias secundarias3 representam 194 km de extensão. Baseado
no exposto o município deve priorizar a readequação e revestimento primário
(cascalhamento) das vias principais. Como se tratam de investimentos vultosos o
Município de Nova Cantu, deve buscar parcerias com o governo do estado através
1

Sericicultura: criação do bicho-da-seda.
Vias principais: são as estradas que dão acesso a outros municípios, acesso da comunidade até a
sede do município e fazem parte das rotas da educação.
3
Vias secundarias: são as estradas que dão acesso a uma ou mais propriedades isoladas.
2
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do Programa Patrulhas Rurais em fase inicial de implantação, Ministério do
Desenvolvimento Agrário pois no município existem três assentamentos rurais e
mais de 90% de agricultores familiares, e também parceria com os próprios
agricultores na execução das melhorias das vias secundaria.

IV. fomentar o desenvolvimento endógeno dos três setores econômicos.

Traços importantes da Política de
Desenvolvimento Endógeno

•
•
•
•
•
•

Atenção às atividades se orientam para a promoção do potencial
de desenvolvimento endógeno e não só para a captação de
investimento externos
Importância da dimensão territorial da política tecnológica e
fomento de potencialidades endógenas especificas de cada
região;
Atenção prioritária às PME’s, a fim de introduzir critérios de
rentabilidade social e geração de emprego, e não somente a
rentabilidade financeira imediata;
Assegurar o acesso aos serviços de desenvolvimento empresarial
no entorno territorial;
Desenvolvimento de redes institucionais e acordos de cooperação
para construir o entorno territorial inovador apropriado
Consideração sobre a sustentabilidade ambiental nas diferentes
opções produtivas.

Figura 9 – Concepção do desenvolvimento endógeno.
Fonte: Curso líderes públicos, 2005.

Desde o início da década de 90, período que o Brasil começou a atuar no
mundo globalizado de uma forma mais agressiva, que uma velha frase continua
ativa “pense globalmente e aja localmente”. É baseado neste conceito que o
município de Nova Cantu deve buscar o fortalecimento da sua economia. Quando
foram definidas as principais linhas de produção para diversificar o setor primário,
foram avaliadas as tendências e mudanças de hábitos dos consumidores, buscarem
a capacitação técnica adequada e tecnologia compatível para que o município possa
ter bons índices de produtividade.
Os setores do comércio e da indústria, o poder público municipal em parceria
com a Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego e Promoção Social – SETP devem
promover a implantação da Agência do Trabalhador, órgão que tem a finalidade de
realizar a intermediação de mão-de-obra, qualificação profissional, operações de
créditos para micro-empresas e colaborar na formalização de empresas. Outro ponto
importante para o desenvolvimento local, é estruturação de um Telecentro de
Negócios, para oferecer serviços de inclusão digital aos empresários locais através
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de parcerias com o Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio
Exterior. Como já foi relatado na ATI, o município de Nova Cantu possui uma forte
base de capital social no meio rural, com 23 associações rurais organizadas e uma
sede para todas as associações na cidade de Nova Cantu. O que se faz necessário
é melhorar a atuação dessas associações, através de cursos de capacitação, como:
gestão das organizações, importância da tecnologia, realização de seminários,
excursões técnicas, dentre outras atividades. Da mesma forma, isto também se
aplica em relação à Associação Comercial e Industrial de Nova Cantu, que possui
pouca expressividade no momento.

V. Potencializar o uso das agroindústrias comunitárias.
O município de Nova Cantu conta com seis agroindústrias comunitárias de
produção de açúcar mascavo e melado, e duas agroindústrias beneficiadoras de
arroz, praticamente todas estão subutilizadas, sendo que algumas se encontram em
processo de deterioração acelerado por falta de manutenção. Portanto, é preciso
que o poder público municipal e as associações dos produtores procurem
mecanismos para proporcionar a utilização plena destas agroindústrias, pois ficou
evidenciado que a falta de êxito, está diretamente relacionada com a carência de
gestão do sistema operacional. Desta maneira, parcerias com SEBRAE, SENAI,
SENAR é uma alternativa na busca do desenvolvimento no processo de gestão e de
comercialização.

VI.Estimular a economia solidária.
A economia solidária tem como conceito básico a inclusão das populações
excluídas no processo de geração de renda de forma sustentável. Atualmente o
município de Nova Cantu já realiza práticas de economia solidária mesmo sem ter
uma concepção clara do assunto, através de programas como a aquisição de
produtos da agricultura familiar para enriquecimento do cardápio da merenda
escolar. Além da agricultura familiar, também pode ser estimulada outras ações que
tem como foco a economia solidária. Por exemplo: fortalecimento do artesanato,
formação de cooperativa para coleta seletiva de resíduos sólidos, formação de
cooperativas para outras atividades geradoras de renda (crocheteiras).

VII. Fomentar o turismo ecológico e religioso como gerador de emprego e
renda.
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Na elaboração da ATI, foram relacionados alguns atrativos naturais do
município de Nova Cantu, a maioria deles vinculados à hidrografia municipal e um
atrativo de ordem religiosa que é a Gruta de Nossa Senhora Aparecida. Mesmo
sendo atrativos turísticos, o poder público, os empreendedores locais e a população
não reconhecem como um potencial gerador de renda e riqueza para o município.
Não se verificou, por parte do poder publico municipal, ação neste sentido. Essa
diretriz é de suma importância, uma vez que somente com o envolvimento da
população local é possível o desenvolvimento do turismo de forma sustentável.
Em um primeiro momento, não se deve imaginar a atração de turistas, mas a
conscientização da comunidade, do poder público e dos empreendedores locais
para a importância destes atrativos, não só como futura geradora de renda, mas
também para a divulgação do município, tanto em âmbito regional como estadual.

2.4

Quarto Eixo: Desenvolvimento Social Sustentável

O desenvolvimento social sustentável não é uma tarefa fácil, ainda mais numa
sociedade como a brasileira, cheia de entraves, principalmente de ordem social,
causados também pela diferença da concentração de renda. Porém, esta idéia de
desenvolvimento tenta, primeiramente, ir além da perspectiva puramente econômica,
ou seja, ela considera outros pilares que sustentam a vida humana. Seguindo esta
lógica, questões sociais, políticas, institucionais, culturais, tecnológicas e ambientais
também integram as bases que fundamentam o desenvolvimento sustentável.
Implementar soluções para os problemas sociais da população, segundo a
lógica do desenvolvimento sustentável, requer um trabalho integrado entre agentes
institucionais capazes de colocar em práticas ações transformadoras da realidade. A
união do poder público, setor privado e sociedade civil organizada é uma questão
central de toda a iniciativa pública que pretende integrar para desenvolver.
No entanto, deve-se considerar que a integração no desenvolvimento
sustentável deve ir além da relação entre os agentes institucionais citados
anteriormente. O método mais adequado para se atingir a sustentabilidade, de
acordo com sua própria definição, é integrar também ações práticas, ou seja, é
proporcionar a interconexão entre áreas estratégicas, tais como: educação, saúde,
assistência social, geração de emprego e renda, infra-estrutura urbana, conservação
ambiental, esporte, lazer e cultura. Tudo isso permeado por um processo de
planejamento, passível de uma intervenção eficiente, eficaz e com efetividade junto
às populações beneficiadas, de forma a consolidar um padrão de vida mais digno e
humano para todos, sem que o poder aquisitivo seja o principal determinante.
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2.4.1 Diretrizes Para o Desenvolvimento Social Sustentável.
I. Melhorar a Qualidade do Ensino Básico.
O Município de Nova Cantu possui uma excelente infra-estrutura da rede
física de ensino fundamental e médio. Mesmo assim apresentou um dos piores
índices (3,5) de desempenho educacional da região da COMCAM, conforme
informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
(INEP/MEC), que mediu o Índice Desenvolvimento da Educação Básica no ano de
2006. O IDEB4 avalia o rendimento escolar, taxa de aprovação, reprovação e
abandono, além das médias de desempenho. Sendo assim, é necessário promover
a capacitação permanente dos recursos humanos e a contratação de especialistas
(orientadores pedagógicos, fonoaudiólogo e psicólogo) visando melhorar a qualidade
do ensino público.

II.

Educação com foco para o setor agropecuário

O município tem uma vocação para a agricultura familiar, superior a média da
COMCAM. A grande maioria dos jovens da zona rural acaba concluindo o ensino
médio e por condições econômicas e de localização não dão continuidade aos
estudos, ficando com um conhecimento restrito e com pouco aproveitamento no
cotidiano. A implantação do ensino médio com formação agropecuária nos Distritos
Santo Rei e Cantuzinho, além de proporcionar estímulo para os alunos, irão
colaborar para mudar o perfil da agricultura familiar do município, que atualmente é
pouca competitiva pela falta de profissionais com conhecimento técnico no âmbito
familiar. O ensino técnico de nível médio deve ser viabilizado através da secretaria
estadual de educação – SEED em parceria com o município de Nova Cantu.

III. Estimular a expansão do ensino à distância.
Atualmente o ensino à distância é uma tendência que vem proporcionando
bons resultados, principalmente para municípios longínquos dos grandes centros
como é o caso de Nova Cantu, atualmente o município possui experiências no
ensino à distância através de uma parceria com Instituto Tecnológico de
Desenvolvimento da Educação – ITDE, com cursos técnicos de pós médio e normal
superior específico para professores. O município deve buscar parcerias
4

A evolução dos IDEBs materializa a melhoria necessária para que o IDEB do Brasil passe dos
atuais 3,8 para 6,0, o que corresponde a um sistema educacional com qualidade semelhante à de
países desenvolvidos. O ano fixado para que o país atinja a meta de qualidade é 2022, ano do
bicentenário da Independência do Brasil.
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principalmente com o MEC, tendo como finalidade a implantação dos cursos
proporcionados pelo Programa Universidade Aberta do Brasil.

IV. Promover a inclusão digital.
No cenário do século XXI, identifica-se o delineamento de uma nova era: a
era do conhecimento. Esta se desenvolve no contexto de uma revolução tecnológica
que possibilita movimentos de circulação de informações com velocidade e
intensidade jamais previstas na história. As perspectivas para este século indicam a
inclusão digital (social) como pilar para alicerçar os ideais de justiça, paz,
solidariedade e liberdade. A humanidade tem sido desafiada a testemunhar duas
transições importantes que afetam profundamente a sociedade: o advento da
sociedade do conhecimento (informação) e a globalização. Neste contexto a
estratificação social e o acúmulo de riqueza cada vez mais se dão em função da
capacidade de acessar e processar conhecimento.
As tecnologias de informação e comunicação são hoje o principal meio de
adquirir, interpretar, expressar, produzir, organizar e compartilhar o conhecimento,
colocando-o a serviço de interesses e necessidades. Deste modo é imperativo que
a população de Nova Cantu tenha direito de acesso a equipamentos, linguagens e
redes das tecnologias de comunicação e informação. Desta forma é necessárias a
implantação de laboratórios de informática nas principais escolas e de telecentros
em locais estratégicos visando o acesso por parte dos alunos e da comunidade de
forma geral.

V. Consolidar a infra-estrutura do sistema de educação.
O Município de Nova Cantu possui um bom sistema de infra-estrutura na área
de educação, mesmo assim, se faz necessário investimentos para consolidar o atual
sistema de educação. Como foi ressaltado anteriormente apenas uma boa infraestrutura não muda a realidade da educação, mas a infra-estrutura é sem dúvida
uma das condicionantes integrada com outras ações capaz de proporcionar a
melhoria dos índices educacionais dos alunos.
Uma das deficiências em termos de infra-estrutura é a atual condição do
prédio da sede administrativa da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. Onde
apresente deficiência de ordem estrutural, hidráulico e elétrico sendo inclusive
inviável a sua reforma. Desta forma se faz necessário a construção de uma nova
sede administrativa, visando proporcionar melhores condições de trabalho para os
servidores municipais.
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VI.

Consolidar a infra-estrutura do sistema de saúde.

O sistema de saúde necessita de uma reestruturação das condições físicas,
parte destas reestruturações, construção do centro de saúde, conforme figura a 73
da ATI, onde é ilustrado através de maquete. É necessário também construir uma
nova clínica de fisioterapia, pois o atual espaço físico não oferece as condições
adequadas para a realização dos serviços, adaptação da área do antigo posto de
saúde para implantação de uma clínica odontológica, visando implementação do
programa de saúde bucal. Reformas e ampliações dos postos de saúde dos
distritos Santo Rei e Cantuzinho. Construção de mini-unidades de saúde nas
principais comunidades rurais específicas para o programa saúde da família rural PSF rural. Uma infra-estrutura adequada são uma das condições básicas para
prestar serviços com eficiência, eficácia e efetividade.

VII.

Promover a implantação e consolidação dos programas de saúde.

Conforme os aspectos sócio-econômicos abordados na ATI, o município de
Nova Cantu possui índices críticos em termos mortalidade infantis, a média (2000
até 2004) do município foi de 28,98 (por 1.000 nascidos vivos), enquanto que o
estado do Paraná foi de 17,33 para o mesmo período. Já a expectativa de vida ficou
abaixo da média, comparado com a média do estado. O município de Nova Cantu
possui uma expectativa de vida de 64,4 anos, enquanto que o estado do Paraná é
de 69,8 anos. Desta forma, se faz necessária a consolidação dos programas
estabelecidos através das políticas públicas do sistema único de saúde – SUS. Tal
diretriz deve estar integrada com as diretrizes de saneamento que serão abordadas
no eixo de desenvolvimento ambiental.

VIII. Consolidar a infra-estrutura do sistema de promoção social.
É necessário consolidar a infra-estrutura do sistema de promoção social, com
a construção do centro de referência de assistência social – CRAS, melhorias dos
espaços físicos das instalações destinadas às atividades de contra-turno social,
implantação de centro comunitário nas proximidades dos conjuntos Gralha Azul,
Pinheiros, Mutirão e São Sebastião, melhorias nos espaços comunitários dos
distritos Santo Rei e Cantuzinho. São condições básicas para o desenvolvimento
dos programas de promoção social existente e de outros a serem implantados.

IX. Consolidar e ampliar os programas de promoção social.
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Atualmente o município possui diversos programas sociais: bolsa família, leite
das crianças, benefício de prestação continuada, Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil – PETI. No entanto é necessário criar novos programas. O exemplo
do programa agente jovem que atende as faixas etárias de 15 a 17 anos, e ampliar
programas existentes como o PETI, no geral é necessário melhorar o sistema de
monitoramento e avaliação dos programas sociais, tendo como finalidade a
promoção social da família. Ou seja, não deve desenvolver apenas programas
assistencialistas, que apenas inibem a capacidade de produção e o potencial das
pessoas é necessário para a geração de renda através da diretriz de estimulo a
economia solidaria.

X.

Consolidar a infra-estrutura do sistema de cultura.

O município de Nova Cantu possui uma biblioteca pública com um excelente
espaço físico para a realidade local, mas é preciso consolidar as edificações do
sistema de cultura. Uma das necessidades levantadas pela população nas
audiências públicas é a construção de um centro cultural, é necessário também
fazer adaptações (cercar e construir palcos) nas quadras poliesportivas dos distritos
Santo Rei e Cantuzinho, tendo como finalidade a utilização das mesmas para
apresentações culturais e eventos festivos.

XI.

Promover uma política pública de cultura.

A cultura está relacionada à vida de uma comunidade ou cidade, ela
representa a alma de um povo, por esse motivo ela precisa ser mais valorizada
dentro do contexto da busca da qualidade de vida. É preciso proporcionar uma
integração cultural entre a cultura tradicional e a nova cultura. Integrando a
população através destes eventos.
Mesmo sem ter uma política pública de cultura definida, e com recursos
financeiros escassos para a área, o município tem uma verdadeira riqueza nas
modalidades culturais como: o artesanato, a música, atividades circenses, atividades
teatrais. Tais apresentações acabam atraindo multidões de espectadores,
demonstrado o interesse da população local pelo desenvolvimento cultural.

XII.

Consolidar a infra-estrutura do sistema de esporte e lazer.

O município de Nova Cantu possui uma boa infra-estrutura física na área
esportiva: ginásio de esporte, quadras poliesportivas cobertas nas escolas
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municipais e estaduais, campos de futebol com iluminação. Mesmo assim o
município precisa de investimentos na reforma do ginásio de esportes, construção
de quadras de areia, e dotar as comunidades rurais de campos de futebol suíço. Em
termos de infra-estrutura de lazer o município vem passando por processo de
transformação significativo, com a remodelação da praça da igreja matriz em fase de
conclusão e início das obras do parque do lago dotado com pistas de caminhadas.
Mesmo assim é preciso revitalizar outras áreas de lazer próximas ao ginásio de
esportes, localizado no bairro Santa Tereza.

XIII. Promover uma política pública de esporte e lazer.
O esporte e lazer são tão importantes quanto às outras políticas públicas de
ordem social, mas acabam sendo relevados a segundo plano. É necessário que o
município estabeleça uma política pública para o esporte e lazer, com programas e
projetos bem definidos, como: escolinhas de base em diferentes modalidades
esportivas, atividades esportivas com grupos específicos (idosos, crianças, jovens),
definição de uma agenda de eventos anual, aproveitando o potencial da infraestrutura existente. É importante ressaltar que muitas ações não dependem de
recursos financeiros, mas sim em combinar os recursos físicos disponíveis com a
capacidade de realização humana dos servidores e público envolvidos diretamente.
Outro fator indispensável o processo de integração das ações esportivas com
áreas como educação e saúde que acabam sendo as grandes beneficiarias com
uma política pública consistente na área de esporte e lazer.

XIV. Promover a elaboração e implementação de um plano municipal de
habitação social.
O município de Nova Cantu desenvolverá o Plano Municipal de Habitação de
Interesse Social com efetiva participação dos agentes institucionais constituídos, tais
como poder público, iniciativa privada e sociedade civil organizada. No entanto além
destes poderes, a administração pública municipal fazer um trabalho de divulgação
para que toda a sociedade possa participar e pensar as ações que deverão ser
tomadas a respeito da Política Habitacional do Município de Nova Cantu. Integrando
ações entre os diversos setores da administração como saúde, educação, ação
social, esporte, infra-estrutura, cultura, dentre outros.
A elaboração do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social – PMHIS
fortalecerá as ações voltadas para o setor no município, pois será realizado por meio
de um processo democrático, onde os beneficiários terão participação decisiva.
Dentre as principais metas a serem propostas pelo plano, estará à remoção das
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famílias que se encontram às margens do Rio Tonete, Vila Santa Terezinha e Vila
Rica, áreas consideradas irregulares e impróprias para a moradia, além das
precárias condições dos domicílios, à população destes locais estão expostas aos
riscos de doenças em conseqüência da falta de saneamento.
A Política de Habitação de Nova Cantu também se estenderá a zona rural do
município, considerando que 60% da população vivem na área rural, e são formados
em sua maioria por agricultores familiares, que muitas vezes não tem condições de
possuir uma moradia digna, precisando assim do auxílio do poder público na
construção de suas casas.
Todas as proposições de ações no Plano Municipal de Habitação, no entanto,
só serão eficazes se houver uma inter-relação entre as diversas esferas de governo
na sua implementação. Serão imprescindíveis parcerias com o Ministério das
Cidades na esfera Federal, e com a COHAPAR na esfera Estadual, tudo isso sem
se esquecer da participação da população, sobretudo àqueles que serão os
beneficiários diretos. Deve-se considerar que a participação destes últimos não pode
ficar restrita apenas ao recebimento da casa, eles devem ser atores desse processo,
e isto só será possível com a realização de um intenso trabalho Técnico-Social, no
sentido de torná-los responsáveis pelas benfeitorias realizadas com recursos
públicos.
Além destas metas, também ficará previsto no Plano de Habitação a criação
do Fundo Municipal de Habitação, onde serão alocados os recursos provenientes de
diversas fontes, tudo no sentido de se constituir meios para melhoria habitacional do
Município de Nova Cantu.

2.5

Quinto Eixo: Desenvolvimento Ambiental Sustentável.

A preservação ambiental na perspectiva do desenvolvimento sustentável é
um tema de considerável relevância no mundo atual, diante do possível caos
desencadeado pelo desgaste histórico dos recursos naturais oriundo de um modelo
de desenvolvimento predatório. Porém, com a adoção do modelo de
desenvolvimento sustentável, as administrações públicas comprometidas com uma
nova metodologia de intervenção procuram responder aos graves problemas
ambientais, criando estratégias de preservação e recuperação do meio ambiente.
Nova Cantu é uma cidade privilegiada por seus recursos naturais,
principalmente relacionados ao sistema hidrográfico e seu relevo acentuado, isto
proporciona uma inter-relação entre a preservação ambiental, aliada ao potencial de
atividades esportivas, como canoagem e trilhas. Ao aproveitar os recursos naturais
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de maneira sustentável também é possível estabelecer relações com o potencial
turístico.
Em contradição as condições ambientais as áreas urbanas apresentam um
quadro crítico, falta de saneamento na cidade, nos bairros periféricos boa parte da
população não possuem nem módulos sanitários domiciliares, agravando a questão
ambiental urbana, certamente são desafios a serem superados.

2.5.1 Diretrizes Para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável:
I. Promover a recuperação de áreas degradadas.
Essa diretriz tem como finalidade o cumprimento da legislação ambiental em
especial a lei federal 4.771/65, no seu artigo 2º, onde prevê a faixa de mata ciliar de
acordo com a largura do leito do rio. Embora os produtores tenham assinado termos
de compromissos com o Ministério Público é necessário que o município através da
secretaria de agricultura e meio ambiente em parceria com órgãos ambientais de
outras esferas realizem o monitoramento e avaliação do cumprimento dos termos de
compromisso.

Figura 10 – Matas ciliares previstas na lei número 4.771/65 – Artigo 2º.
Fonte: IAP/2004.

O município também deve viabilizar parcerias com órgãos governamentais e
não-governamentais na implantação de viveiro municipal para facilitar a recuperação
das áreas degradadas. A readequação de estradas através dos sistemas de microbacias deve ser intensificada com a finalidade de conter a degradação do solo e o
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assoreamento dos rios. Outro aspecto diagnosticado na ATI é a existência de um
número expressivo de abastecedouros5 irregulares localizados nas margens dos
rios, para uso agrícola.
Em relação às áreas ocupadas irregularmente, as margens do Rio Tonete
(que contorna a cidade) merece atenção especial, sendo necessário estabelecer um
planejamento específico e gradativo visando à retirada das famílias e recomposição
das áreas com matas ciliares.

II. Elaborar e implementar um plano municipal de gestão dos resíduos
sólidos.
É parte da política de preservação do meio ambiente do município de Nova
Cantu a elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, em
consonância com a Lei Estadual nº 12.493, que entende por resíduos sólidos
quaisquer forma de matéria ou substâncias, nos estados sólidos, semi-sólido ou
líquido cujas características tornem inviável o seu lançamento em rede pública de
esgotos ou corpos d’água, resultantes de atividades industriais, domésticas,
hospitalares, comerciais, agrícolas, de serviços de varrição e poda e de outras
atividades da comunidade, capazes de causar poluição ou contaminação ambiental.
Para isso o município deve promover a implantação de aterro sanitário. O
local a ser escolhido deve obedecer às diretrizes ambientais vigentes, onde serão
depositados os resíduos que não agridam o meio ambiente de forma tão acentuada,
já que o município pretende incentivar a reciclagem, através de programas de
conscientização e a criação de cooperativa, que terá como objetivos principais a
preservação do meio ambiente e a geração de emprego e renda para os catadores.
Outra medida será a instalação de lixeiras adequadas para a separação do
lixo nas ruas e avenidas e principalmente nos locais de maior concentração de
pessoas.
A normatização urbanística preconizada no texto constitucional tem como
essência propiciar faculdades, direitos e gerar obrigações aos indivíduos para o
cumprimento dos objetivos da política urbana. (guia do Estatuto da Cidade, 2ª
Edição, 2002).
A limpeza e organização da cidade não deve ser apenas algo exclusivo da
administração pública municipal, e sim compartilhada com as organizações da
5

Abastecedouros: pontos utilizados próximos dos rios e riachos para abastecimento de
pulverizadores agrícolas.
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sociedade civil organizada e a população de modo geral. O poder público não deve
apenas executar os serviços de limpeza e organização da cidade, também tem a
obrigação de agir como órgão regulador e com poder de polícia. Uma das
proposições sugeridas é que a população não deve colocar os entulhos nas
calçadas de forma aleatória se fazendo necessária a definição de um calendário
para deposito e retirada de entulhos, e também de instalação de lixeiras coletivas
em pontos estratégicos, facilitando a coleta de resíduos e proporcionando um melhor
aspecto paisagístico.

III. Promover e intensificar ações de saneamento básico.
O município de Nova Cantu possui 100% da rede de abastecimento de água
na área urbana da cidade, e dos distritos Santo Rei e Cantuzinho. O desafio é
expandir o sistema de abastecimento de água para as comunidades rurais, de
acordo com informações da ATI, as comunidades rurais que possuem uma maior
carência neste quesito, são: Comunidade do Cantuzão, Comunidade do Caratuva e
Assentamento José Arnaldo dos Santos. Inclusive para as referidas localidades já
existem projetos em fase de elaboração junto a Companhia de Saneamento do
Paraná – SANEPAR. Além das comunidades citadas é importante que ocorra a
médio e longo prazo a expansão do sistema de abastecimento de água, tendo como
critério o maior número de famílias a ser atendido.
Outra carência em termos de saneamento são as precárias condições
sanitárias domiciliares principalmente no Bairro Vila Rica, Vila Santa Terezinha e
com menor incidência o Bairro Santa Tereza, Distrito Santo Rei e o Distrito
Cantuzinho. Atualmente (junho/2007) o município vem executando a construção de
módulos sanitários em parceria com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA,
sendo que o referido convênio vai atender apenas 20% da demanda.
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Figura 11 – Módulos sanitários em convênio com a FUNASA.
Produzido por: Global Assessoria Empresarial Ltda.

IV. Promover a proteção do patrimônio ambiental.
Está evidente que o desenvolvimento só é possível quando existem
equilíbrios entre os aspectos econômicos, sociais e os ambientais. Para que o
município de Nova Cantu alcance o desenvolvimento sustentável será necessária a
realização de atividade voltada à proteção do patrimônio ambiental, sendo as
Reservas Particulares de Proteção Natural – RPPNs uma das iniciativas capaz de
proporcionar tal proteção e ao mesmo tempo viabilizar recursos através do ICMS
Ecológico, onde tais recursos poderão ser destinados a questões relacionadas ao
meio ambiente.

V. Promover a readequação da arborização pública.
Um dos fatores extremamente importante e que não requer grandes
investimentos é a readequação da arborização pública. Através da Avaliação
Temática Integrada – ATI, foi realizado um diagnóstico das espécies arbóreas
encontradas na cidade de Nova Cantu. Sendo compostas de árvores nativas,
exóticas e frutíferas. Constatou-se também um número expressivo de árvores que
atualmente não são adequadas para a arborização urbana, necessitando a sua
substituição, ficou evidenciado para a implantação de um programa de arborização é
necessário um planejamento de curto e médio prazo e o envolvimento da população
na implementação do programa.

2.6

Resumo dos Eixos de Desenvolvimento e Diretrizes

Tabela 2 - Eixos de desenvolvimento e diretrizes.
EIXOS DE
DIRETRIZES
DESENVOLVIMENTO
I. Promover divulgação do PDUOS;
Desenvolvimento
II. Promover programas de capacitação para os servidores
Institucional e Gestão
municipais;
Participativa Com
III. Fortalecer o planejamento municipal;
Controle Social
IV. Promover melhorias na gestão tributária;
V. Fortalecer o capital social.
I. Promover a implantação da sinalização no sistema viário
Desenvolvimento
urbano;
Urbano Sustentável
II. Promover a acessibilidade e mobilidade urbana;
III. Promover a melhoria e expansão dos sistemas de infraGlobal Assessoria Pública e Empresarial
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EIXOS DE
DESENVOLVIMENTO

Desenvolvimento
Econômico Sustentável

DIRETRIZES
estrutura urbana.
IV. Promover a regularização fundiária.
I. Diversificar o setor agrícola com atividades focadas na
agricultura familiar;
II. Fomentar o desenvolvimento industrial;
III. Promover a melhoria da infra-estrutura viária rural;
IV. Estimular o desenvolvimento endógeno dos três setores
econômicos;
V. Potencializar o uso das agroindústrias comunitárias;
VI. Estimular a economia solidária;
VII. Fomentar o turismo ecológico e religioso como gerador de
emprego e renda.

I. Melhorar a qualidade do ensino básico;
II. Educação com foco na atividade agropecuária;
III. Estimular a expansão do ensino à distância;
IV. Promover a inclusão digital;
V. Consolidar a infra-estrutura do sistema de educação;
VI. Consolidar a infra-estrutura do sistema de saúde;
VII. Promover a implantação e consolidação dos programas de
Desenvolvimento Social
saúde;
Sustentável
VIII.Consolidar a infra-estrutura do sistema de promoção social;
IX. Consolidar e ampliar os programas de promoção social;
X. Consolidar a infra-estrutura do sistema de cultura;
XI. Promover uma política pública de cultura;
XII. Consolidar a infra-estrutura do sistema de esporte, lazer;
XIII.Promover uma política pública de esporte e lazer;
XIV. Promover a elaboração e implementação de um plano
municipal de habitação social.
I. Promover a recuperação de áreas degradadas;
II. Elaborar e implementar um plano municipal de gestão dos
Desenvolvimento
resíduos sólidos;
Ambiental
III. Promover e intensificar ações de saneamento básico;
Sustentável
IV. Promover a proteção do patrimônio ambiental;
V. Promover a readequação da arborização urbana.
Fonte: Global Assessoria Empresarial Ltda.
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3.
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO DO MUNICÍPIO DE NOVA
CANTU.

3.1 – Definição Macrozoneamento
Macrozoneamento aponta para onde e como a cidade deve crescer,
cumprindo o papel de planejar o território, de modo a inibir ou incentivar a ocupação
de determinadas áreas do município. Compõe-se de uma delimitação gráfica de
áreas que apresentam características de uso e infra-estrutura relativamente
homogêneas, acompanhada de uma descrição textual das aptidões e propostas
viáveis para cada uma destas áreas.
A proposta de macrozoneamento do município de Nova Cantu foi
desenvolvida através da definição de Áreas Urbanizáveis e Áreas Não
Urbanizáveis.
As Áreas Urbanizáveis são consideradas apropriadas ao uso urbano,
levando-se em consideração as características geológicas e geotécnicas do sítio
urbano e ainda, observadas as disposições da Lei Federal n°6.766/79, de
Parcelamento do Solo Urbano.
As Áreas Não Urbanizáveis são aquelas que apresentam restrições a
expansão urbana em função de características físico naturais adversas, sendo
identificadas como áreas de restrição ou preservação.
Assim, o macrozoneamento do município de Nova Cantu pode ser
apresentado da seguinte forma:
– Áreas Urbanizáveis
a) Áreas de Expansão Urbana:
•
De Urbanização Prioritária e de Interesse Social (próximas das áreas
consolidadas, da infra-estrutura e dos equipamentos urbanos).
b) Áreas Com Restrição a Expansão Urbana:
•
De Restrição a Ocupação Imediata (próximas das áreas de preservação,
em terrenos com inclinação acentuada, distante de equipamentos
urbanos, sem infra-estrutura ou que necessite de grande investimento);
c) Áreas Urbanas Consolidadas:
•
É a área compreendida pelo perímetro urbano, que permite a ocupação
urbana de forma planejada e organizada, visando à preservação do
meio ambiente compatível com o uso do solo urbano.
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– Áreas Não Urbanizáveis
a)
Áreas de Preservação Permanente.
b) Áreas de Preservação Físico Territoriais: são áreas que possuam declividade
acentuada e devem ser preservadas, não podendo sofrer qualquer tipo de
parcelamento para fins residenciais.

3.2 – Proposta de Zoneamento Urbano do Município de Nova Cantu.
A proposta de zoneamento urbano para Nova Cantu se apresenta da seguinte
forma:
Á área consolidada seria zoneada apresentando a ZR1; ZR2 e ZR3.
Tendo a Avenida Cantu como eixo principal, todos os lotes paralelos a ela
seriam considerados Zona de Comércio, Serviços e Industrial - ZCSI, sendo o uso
prioritário para estes fins.
Seguindo pela PR-239, na saída para Roncador, a direita da Rodovia, no lote
97, estaria localizada a Zona Industrial Mista - ZMI e II.
As margens do Rio Tonete, assim como as margens do Córrego Arruda,
apesar das áreas de ocupação irregular, por lei, já são Zona de Preservação
Ambiental – ZPA - (mata ciliar) e assim continuariam. Sendo necessária a remoção
das edificações nos locais indicados como de uso irregular ou área de risco.
A área do lote 43 devido à declividade acentuada e a formação geológica é
imprópria para a expansão Urbana. Também seria considerada Zona de
Preservação Ambiental - ZPA.
A área onde se localizam as chácaras 14; 15 e 15A, pela existência de rios,
da área alagada e do potencial paisagístico, seria transformada em Zona Especial
de Lazer – ZEL, para a construção de um Parque Ecológico Municipal. Também
considerada Área de Preservação Ambiental – ZPA.
As áreas das chácaras 25; 26A; 26; 27 28; 11A e 11seriam definidas como
Zona de Expansão, sendo Área de Interesse Social 25; 26A; 26; 27 28, para
habitação popular. É área de urbanização prioritária, por já estar inserida na malha
urbana consolidada.
A área 97 foi considerada irregular por tratar-se de área urbanizada sem
loteamento regularizado. E a área 97–1 próxima ao ginásio de esportes em Zona
Especial de Lazer – ZEL.
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3.3 – Proposta de Macrozoneamento da Zona Rural do Município de Nova
Cantu.
a) Área rural com perfil adequado para exploração da agricultura empresarial;
b) Área rural com perfil adequado para exploração da agricultura familiar;
c) Faixa de Proteção Ambiental (cinturão verde): localizada no entorno do meio
urbano, com uso especifico, servindo como proteção contra agrotóxicos;
d) Áreas de Proteção de Ambiental;
Apesar da proposta de zoneamento rural ou ambiental, a consultoria
recomenda ao município um estudo para um Zoneamento Ecológico Econômico
mais detalhado, visto a produção diversificada e a grande porcentagem de área
utilizada na produção agrícola.
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4.

PROPOSIÇÕES DO PDUOS DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU

A metodologia para apresentação das proposições será conforme o
fluxograma apresentado. Um processo com mais detalhes será apresentado no P05
com a elaboração do Plano de Ação de Investimentos.
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Figura 12 – Metodologia de apresentação das proposições.
Produzido por: Global Assessoria Empresarial Ltda.

4.1
Proposições do Eixo de Desenvolvimento Institucional e Gestão
Participativa Com Controle Social

O desenvolvimento institucional e gestão participativa com controle social é
um dos eixos que o município deve caminhar nos próximos 10 anos, ou seja, até o
final do ano 2016. A metodologia adotada proporcionou a formação dos grandes
eixos do desenvolvimento, em seguida as diretrizes que vão orientar as proposições
que são ações e atividades alinhavadas com o eixo de desenvolvimento.
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As diretrizes do eixo Desenvolvimento Institucional e Gestão Participativa Com
Controle Social, são:
I. Promover divulgação do PDUOS;
II. Promover programas de capacitação para os servidores municipais;
III. Fortalecer o planejamento municipal;
IV. Promover melhorias na gestão tributária;
V. Fortalecer o capital social.
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4.1.1 Proposição da Diretriz: Promover divulgação do PDUOS.
Proposição 1 – Elaboração e Produção de Folders Com Informações Básicas
do PDUOS.
IDENTIFICAÇÃO

Elaboração e produção de folders coloridos com
informações básicas do PDUOS do Município de Nova
Cantu.

JUSTIFICATIVA

Grande parte da população ainda se considera excluída
do processo político, tendo pouco preparo para atuação
nas políticas públicas, e terão melhores condições para
cobrar a efetividade do PDUOS por parte dos agentes
políticos. E também ter condições de participar
diretamente da sua execução, conhecendo principalmente
as oportunidades proporcionadas com a execução do
PDUOS.

OBJETIVO GERAL

Proporcionar informações do PDUOS acessível a todos
os cidadãos.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Democratizar as informações;
b) Promover o desenvolvimento crítico do cidadão em
relação às instituições municipais;
c) Fomentar o desenvolvimento municipal.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Elaboração de Folders com informações básicas
do PDUOS;
b) Submeter o material para análise da Comissão de
Desenvolvimento Municipal – CDM;
c) Produção de Folders com informações básicas do
PDUOS;

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Imediato (até um ano após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Planejamento e Engenharia.
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Proposição 2 – Elaboração e Produção de Áudio Visual Com Informações
Básicas do PDUOS.
IDENTIFICAÇÃO

Elaboração e produção de áudio visual com
informações básicas do PDUOS do Município de Nova
Cantu.

JUSTIFICATIVA

Grande parte da população ainda se considera excluída
do processo político, tendo pouco preparo para atuação
nas políticas públicas, e terão melhores condições para
cobrar a efetividade do PDUOS por parte dos agentes
políticos. E também ter condições de participar
diretamente da sua execução, conhecendo principalmente
as oportunidades proporcionadas com a execução do
PDUOS.

OBJETIVO GERAL

Proporcionar informações do PDUOS acessível a todos
os cidadãos.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Democratizar as informações;
b) Promover o desenvolvimento crítico do cidadão em
relação às instituições municipais;
c) Fomentar o desenvolvimento municipal.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Contratação de uma empresa de Produção de
Áudio Visual;
b) Produção de áudio visual disponibilizando para
todas as entidades envolvidas no processo de
elaboração do PDUOS.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Imediato (até um ano após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Planejamento e Engenharia.
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4.1.2 Proposições da Diretriz: Promover Programas de Capacitação Para os
Servidores Municipais.
Proposição 3 – Execução de programa de qualificação do quadro de
servidores municipais.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Executar um programa de qualificação dos servidores
municipais.
As lacunas na preparação dos servidores municipais estão
entre as mais evidentes dificuldades para o funcionamento das
prefeituras. Vítimas das deficiências do sistema de ensino, os
funcionários municipais raramente encontram oportunidades de
se desenvolver como pessoas e profissionais. As prefeituras,
por sua vez, perdem em eficiência na sua administração e na
prestação de serviços. Em ultima análise, os cidadãos são os
maiores prejudicados: os serviços públicos são de má
qualidade e os recursos são desperdiçados.
Baseado no exposto, é necessário que os servidores da
prefeitura municipal de Nova Cantu sejam capacitados,
passando por processos de qualificação conforme um
diagnóstico criterioso. Visando não apenas a implementação
do PDUOS, e sim, a melhoria de serviço do sistema público em
geral.
Proporcionar serviços públicos com qualidade.
a)
b)
c)
d)

Melhorar a qualificação dos servidores municipais;
Otimizar os recursos humanos;
Reduzir o desperdício de recursos materiais;
Motivação e desenvolvimento pessoal dos servidores.

a) Cada secretaria deve definir a necessidade de
qualificação profissional;
b) Após a definição das necessidades buscar parcerias
para implementar o processo de capacitação;
c) As atividades de recursos humanos devem ocorrer em
três dimensões: Formação Básica: conhecimentos e
habilidades básicas que facilitem a vida funcional dos
servidores. Formação Geral: conhecimento que
possibilitem um nível mínimo de entendimento de
questões ligadas à cidade e à administração pública.
Formação Específica: conhecimentos e habilidades
necessários ou desejáveis para que o funcionário
desempenhe melhor as funções relativas ao cargo que
ocupa.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios/ Parcerias com Sistema “S”/ SEDU/ SETP/
Ministério das Cidades / Outras instituições de capacitação de
recursos humanos.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL PELA
AÇÃO

Secretaria de Administração.
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Proposição 4 – Execução de programa de capacitação do quadro gerencial.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Executar um programa de capacitação para o quadro
gerencial da administração municipal.
A implementação do PDUOS também depende da
capacidade gerencial dos principais secretários, diretores
e chefes de divisão que compõem a administração
municipal. Baseado no exposto é importante que seja
proporcionado à capacitação voltado para a busca de
resultados dos diversos serviços prestados a população.
A capacitação também deve ter como premissa básica a
importância da integração dos setores para resolução dos
problemas com eficiência, eficácia e efetividade.
Melhorar a capacidade gerencial dos secretários,
encarregados de departamentos/divisões e seções.
a) Proporcionar serviços públicos com qualidade;
b) Otimizar os recursos humanos e financeiros;
c) Promover maior integração entre as secretarias.
a) Definir os principais temas a serem trabalhados;
b) Estabelecer parcerias com instituições ou
consultorias para a implementação da capacitação.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios/ Parcerias com Sistema “S”/ SEDU/
SETP/ Ministério das Cidades / Outras instituições de
capacitação de recursos humanos.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Imediato (até um ano após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Administração
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4.1.3 Proposições da Diretriz: Fortalecer o Planejamento Municipal.
Proposição 5 – Execução da Integração do Sistema de Gestão das
Informações Municipais.
IDENTIFICAÇÃO

Executar a integração do sistema de gestão das
informações municipais.

JUSTIFICATIVA

Atualmente não existe um sistema de gestão integrado. É
importante implantar um sistema de gestão das
informações (hardware e solfware), promovendo assim
uma completa integração dos sistemas contábil, tributária,
tesouraria, pessoal e social. São ferramentas essenciais
para o bom desempenho das políticas públicas, pois são
através dessas ferramentas que será possível avaliar os
indicadores de desempenho do PDUOS com maior
exatidão e eficiência.

OBJETIVO GERAL

Promover maior
municipal.

eficiência

no

sistema

de

gestão

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Modernizar o sistema de gestão municipal;
b) Proporcionar serviços com maior agilidade para a
população;
c) Integrar procedimentos administrativos.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Contratação de empresa para implantação do
sistema integrando todas as áreas;
b) Capacitação do quadro de servidores municipais.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Imediato (até um ano após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Administração.
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Proposição 6 – Execução da Melhoria do Sistema de Gestão das Informações
Municipais.
IDENTIFICAÇÃO

Executar a melhoria do
informações municipais.

JUSTIFICATIVA

Sistema de gestão atual das informações é ineficiente.É
importante melhorar e modernizar o sistema de gestão
das informações (hardware e solfware). São ferramentas
essenciais para o bom desempenho das políticas
públicas, pois são através dessas ferramentas que será
possível avaliar os indicadores de desempenho do
PDUOS com maior exatidão e eficiência.

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ESTRATÉGIA DE
AÇÃO
FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Promover maior
municipal.

eficiência

sistema

no

de

sistema

gestão

de

das

gestão

a) Modernizar o sistema de gestão municipal;
b) Proporcionar serviços com maior agilidade para a
população;
c) Integrar procedimentos administrativos.
a) Contratação de empresa para implantação do
sistema integrando todas as áreas;
b) Capacitação do quadro de servidores municipais.
Recursos próprios.
Imediato (até um ano após a aprovação do PDUOS).
Secretaria de Administração.
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Proposição 7 – Criação do Conselho de Desenvolvimento Municipal.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Criar o Conselho de Desenvolvimento Municipal – CDM
de Nova Cantu.
A criação do conselho de desenvolvimento municipal está
previsto no Termo de Referência/PARANACIDADE. Não
deve ser visto apenas como uma norma impositiva, e sim,
um importante instrumento de participação democrática
no processo de implementação do PDUOS do município
de Nova Cantu.
Proporcionar a formação de um conselho com
representantes de diversas entidades governamentais e
não governamentais capaz de avaliar e monitorar a
implementação do PDUOS.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Fortalecimento do capital social;
b) Promover a integração dos gestores municipais
com as organizações comunitárias;
c) Proporcionar efetividade na execução do PDUOS.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Elaborar lei específica de criação do Conselho de
Desenvolvimento Municipal – CDM;
b) Deve contar com representantes de cada conselho
já existente no município. Conforme relação
prevista na ATI;
c) Na elaboração da lei, estabelecer uma
proporcionalidade entre membros governamentais,
conselhos e representantes de bairros e
comunidades;
d) Na elaboração da lei, deve estabelecer poder
deliberativo ao CDM;

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Imediato. (até um ano após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Planejamento.

Global Assessoria Pública e Empresarial

57
Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo Municipal – PDUOS
Município de Nova Cantu
P03 – Diretrizes e Proposições

4.1.4 Proposições da Diretriz: Promover Melhorias na Gestão Tributária
Proposição 8 – Realização da Revisão do Cadastro Imobiliário.
IDENTIFICAÇÃO

Realizar a revisão do cadastro imobiliário.

JUSTIFICATIVA

O cadastro imobiliário é um conjunto de informações
sistematizadas e ordenadas sobre determinada matéria.
O Cadastro Imobiliário Fiscal é condição básica para que
a administração municipal possa instituir, incrementar e
arrecadar os tributos municipais: Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU, taxas relativas a imóveis e
contribuição de melhoria. O município de Nova Cantu
apresenta uma das menores arrecadações próprias da
região, em relação aos municípios com o mesmo perfil
demográfico.

OBJETIVO GERAL

Possibilitar o aumento da arrecadação tributária
municipal, utilizando forma mais eficiente à capacidade
tributária própria do município de Nova Cantu.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) proporcionar maior justiça tributaria;
b) reduzir a dependência do município em relação às
transferências inter-governamental;

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) o recadastramento imobiliário poderá ser realizado
pela vistoria “in loco” aos imóveis por agentes
fiscais ou por consultoria especializada, pois se
trata de uma cidade de porte pequeno dispensando
o uso aero fotográfico;
b) recadastramento deverá proporcionar as seguintes
informações: características dos terrenos, das
edificações, da área ocupada, o tipo e o padrão de
construção e outras informações relacionadas à
base físico-territorial;
c) o cadastro deve conter também localização da
zona ou bairro, número da quadra, características
do sistema viário (pavimentação asfaltica,
pavimentação poliédrica, sem pavimentação,
existência ou não de calçadas, existência ou não
de arborização);

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios; SEDU/PARANÁCIDADE; Ministério
das Cidades, Programa Nacional de Apoio a
Modernização Administrativa e Fiscal - PNAFM ou
Programa de Modernização da Administração Tributaria –
PMAT.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria da Fazenda/Departamento de Tributação e
Fiscalização.
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Proposição 9 – Revisão do Código Tributário.
IDENTIFICAÇÃO

Revisar o código tributário municipal.

JUSTIFICATIVA

Para aumentar a arrecadação não basta que a prefeitura
aumente aleatoriamente a cobrança de tributos. Afinal,
justiça social significa tratar com igualdade os
contribuintes iguais, ao mesmo tempo em que garante
que os contribuintes desiguais sejam diferenciados
segundo alguns critérios estabelecidos. Conforme
diagnostico realizado através da ATI, o código tributário
do município de Nova Cantu é do ano 1984, o mesmo
precisa de uma completa reformulação. Tendo como
prioridade aumentar a eficiência da arrecadação, otimizar
o potencial tributário e ao mesmo tempo garantir maior
eqüidade tributária.

OBJETIVO GERAL

Melhorar a arrecadação própria.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Proporcionar maior justiça tributaria;
b) Reduzir as dependências em relação às
transferências inter-governamental;
c) Elaborar e aplicar medidas legais e operacionais
que garantam a progressividade fiscal;

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Contratação de consultoria para realização da
revisão do código tributário ou realização com
recursos humanos do próprio município;
b) Adotar instrumentos previstos na lei nº.
10.257/2001- Estatuto da Cidade.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios; SEDU/PARANÁCIDADE; Ministério
das Cidades, Programa Nacional de Apoio a
Modernização Administrativa e Fiscal - PNAFM ou
Programa de Modernização da Administração Tributaria –
PMAT.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria da Fazenda/Departamento de Tributação e
Fiscalização.
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4.1.5 Proposições da Diretriz: Fortalecer o Capital Social
Proposição 10 – Estimular a organização de associações de moradores.
IDENTIFICAÇÃO

Estimular a organização de associações de moradores
nos bairros da cidade e nos distritos de Santo Rei e
Cantuzinho.

JUSTIFICATIVA

Na ATI foi possível diagnosticar um grande potencial de
organização das associações de produtores rurais e uma
carência total em termos de organização de associações
de moradores nos bairros da cidade, e nas áreas urbanas
dos Distritos Santo Rei e Cantuzinho. Com a falta deste
importante mecanismo dificulta o processo de
desenvolvimento, na medida em que os moradores dos
bairros não possuem uma visão critica do bairro, no
contexto da cidade ou do município. A administração
municipal não pode e nem deve criar associações, e sim,
estimular a sua formação por meios de apoio técnico e
jurídico.

OBJETIVO GERAL

Promover o desenvolvimento dos bairros por meio de
organizações democráticas e participavas.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Facilitar a implementação de programas e projetos;
b) Estimular o desenvolvimento comunitário;
c) Fortalecer o espírito de integração e confiança
social entre os moradores e o poder público.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Promover palestras nos bairros destacando a
importância da organização das associações de
moradores;
b) Disponibilizar condições técnicas e jurídicas para a
organização de associações.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios e Ministério de Desenvolvimento Social
– MDS.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria do Trabalho e Promoção Social.
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Proposição 11 – Promoção da capacitação das organizações comunitárias.
IDENTIFICAÇÃO

Promover a capacitação das organizações comunitárias.

JUSTIFICATIVA

Carência
de
gestão
das
organizações
nãogovernamentais. A capacitação dos membros das
associações
é
de
fundamental
importância,
principalmente na gestão administrativa. As associações
de agricultores foram organizadas a mais de uma década
e atualmente necessitam de uma oxigenação para que
possam estar mais efetivas e conectadas com uma nova
realidade, em relação às associações de moradores dos
bairros urbanos são inexistentes, sendo necessário
primeiro estimular a formação.

OBJETIVO GERAL

Proporcionar o desenvolvimento pleno das organizações
comunitárias.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Proporcionar noções de associativismo;
b) Proporcionar
gestão
e
planejamento
da
associação;
c) Proporcionar informações dos programas e
projetos desenvolvidos no âmbito municipal e
estadual.
a) Estabelecer um número de participantes
associação;
b) Diagnosticar em conjunto com técnicos
EMATER, quais são as reais necessidades
capacitação;
c) Definir as entidades parceiras no processo
capacitação.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, sistema “S”, EMATER, COAGRU.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a elaboração do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

por
da
de
de

Secretaria do Trabalho e Promoção Social.
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Proposição 12 – Promoção da capacitação dos conselhos de controle social.
IDENTIFICAÇÃO

Promover a capacitação dos conselhos de controle social.

JUSTIFICATIVA

A capacitação dos membros dos diversos conselhos é de
extrema importância para que os mesmos tenham condições
de exercerem o papel de fiscalizador e formulador de
políticas públicas de desenvolvimento nas diferentes áreas
de atuação. Os conselhos têm papel fundamental enquanto
instâncias que possibilitem a participação da sociedade na
formulação, acompanhamento das políticas públicas. Devem
ser uma verdadeira rede democrática que conheçam as
demandas e contribuam para a garantia dos direitos e
deveres dos cidadãos.

OBJETIVO GERAL

Fortalecer os mecanismos de controle social, mediante a
concepção, formulação, desenvolvimento e implantação de
programa de capacitação de conselheiros.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Proporcionar o fortalecimento do capital social;
b) Proporcionar maior transparência nas ações
governamentais;
c) Proporcionar condições efetivas de atuação dos
conselhos de controle social;
d) Conhecer os mecanismos de participação e controle
social;

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Capacitação por meio seminários, palestras, cursos,
teleconferências,
e
outros
mecanismos
de
participação;
b) A capacitação não deve ficar restrita a área de
atuação do conselho, e sim, ter uma visão ampla do
planejamento municipal com base nas diretrizes
estabelecidas no PDUOS;
c) A orientação pedagógica aos conselheiros deve ser
viabilizada por meio de uma estrutura de monitores,
em número compatível com as demandas locais;
d) Os monitores em conjunto com a equipe da
secretaria do trabalho e promoção social, devem ter
as seguintes atribuições: organizar as oficinas de
trabalhos com os conselheiros; executar as
atividades didático-pedagógicas e acompanhar a
avaliação realizada pelos conselheiros participantes.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério Público e Secretarias
Estaduais na área de Administração e Planejamento.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria do Trabalho e Promoção Social.
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4.2

Proposições do Eixo de Desenvolvimento Urbano Sustentável.

O Desenvolvimento Urbano Sustentável é um dos eixos que o município deve
caminhar nos próximos 10 anos, ou seja, até o final do ano 2016. A metodologia
adotada proporcionou a formação dos grandes eixos do desenvolvimento, em
seguida as diretrizes que vão orientar as proposições que são ações e atividades
alinhavadas com o eixo de desenvolvimento.
As diretrizes do eixo Desenvolvimento Urbano Sustentável, são:
I. Promover a implantação da sinalização no sistema viário urbano;
II. Promover a acessibilidade urbana;
III. Promover a melhoria e expansão dos sistemas de infra-estrutura;
IV. Promover a regularização fundiária urbana.
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4.2.1 Proposição da Diretriz: Promover a Implantação da Sinalização do
Sistema Viário Urbano.
Proposição 13 – Elaboração do projeto de sinalização no sistema viário
urbano.
IDENTIFICAÇÃO
JUSTIFICATIVA
OBJETIVO GERAL

Elaborar projeto de sinalização no sistema viário urbano
de Nova Cantu.
Inexistência de um projeto de sinalização do sistema
viário urbano.
Proporcionar condições para a implantação da sinalização
urbana.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Fortalecer o conceito de planejar antes de
executar;
b) Proporcionar um sistema de sinalização de acordo
com a realidade municipal;
c) Facilitar a captação de recursos financeiros de
outros entes federados.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Elaboração do projeto de sinalização de acordo
com normas técnicas do DETRAN/PR.
b) Elaboração do projeto deve levar em consideração
o Mapa do Sistema Viário Urbano e o projeto de lei
do sistema viário a ser aprovado pela Câmara de
Vereadores;
c) O projeto deve levar em consideração a
mobilidades dos pedestres e ciclistas que também
utilizam o sistema viário;
d) Realização de convênio para execução da
sinalização em parceria com o DETRAN/PR.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios e DETRAN/PR.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Planejamento.
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Proposição 14 – Implantação do projeto de sinalização no sistema viário
urbano.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Implantar projeto de sinalização no sistema viário urbano
de Nova Cantu.
Inexistência de sinalização urbana. No perímetro urbano
de Nova Cantu, a Avenida Cantu é a principal via do
município, passando por ela todo o trafego da PR 239;
conforme Mapa 18 do Sistema Transito Urbano da ATI.
Com isso a Avenida Cantu possui um intenso tráfego de
veículos, se caracterizando como o local onde ocorre a
maioria dos acidentes de trânsito, já nas demais vias
também não existe qualquer tipo de sinalização. Sendo
necessário que ocorra uma articulação com o
DETRAN/PR, no sentido de viabilizar convênios para
implantação de um sistema de sinalização (horizontal e
vertical) na cidade de Nova Cantu.
Proporcionar a implantação da sinalização urbana.
a) Proporcionar a redução dos índices de acidentes;
b) Proporcionar visibilidade de organização no espaço
urbano;
c) Proporcionar maior segurança na mobilidade de
pedestres e motoristas.
a) Solicitar recursos junto ao DETRAN/PR para
implantação do projeto de sinalização urbana.
b) realização de convênio para execução da
sinalização em parceria com o DETRAN/PR.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios e DETRAN/PR.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento de Obras.

Global Assessoria Pública e Empresarial

65
Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo Municipal – PDUOS
Município de Nova Cantu
P03 – Diretrizes e Proposições

4.2.2 Proposições da Diretriz: Promover a Acessibilidade e Mobilidade
Urbana.
Proposição 15 – Implementação de rampas de acesso nos logradouros
públicos (calçadas).
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO
FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Implementar rampas de acesso nos logradouros públicos
(calçadas) para pessoas com restrição de mobilidade e
deficientes.
As atuais vias da cidade de Nova Cantu, não oferecem
nenhuma condição de mobilidade para as pessoas com
restrições ou deficientes, praticamente inexistem rampas
de acesso nos logradouros públicos e somente os novos
edifícios públicos possuem condições de acessibilidade.
A movimentação e deslocamento devem ser realizados
pelo próprio indivíduo em condições seguras e com total
autonomia, sem depender de ninguém mesmo que para
isso necessite utilizar-se de objetos e aparelhos
específicos (cadeira de rodas, muletas, etc.).
Melhorar as condições de acessibilidade das pessoas
com restrição de mobilidade ou deficiente.
a) Promover a inclusão social e interação das
pessoas;
b) Atender as diretrizes e normas do Decreto nº.
5.296/2004.
a) Estabelecer parcerias com Ministério das Cidades,
através do Programa de Acessibilidade Urbana;
b) Elaborar projeto arquitetônico e estabelecer um
cronograma de execução com recursos do próprio
município.
Recursos próprios, SEDU/PARANACIDADE e Ministério
das Cidades.
Médio (três a cinco anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento de Obras.
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Proposição 16 – Execução de rampas de acesso nos edifícios públicos.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Executar rampas de acesso nos edifícios públicos para
pessoas com restrição de mobilidade e deficientes.
Inexistência de rampas de acesso nos edifícios públicos,
proporcionando dificuldade de mobilidade das pessoas
com restrições. É importante ressaltar que somente os
novos edifícios públicos possuem condições de
acessibilidade.
Melhorar as condições de acessibilidades das pessoas
com restrição de mobilidade ou deficiente.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Promover a inclusão social e interação das
pessoas;
b) Atender as diretrizes e normas do Decreto nº.
5.296/2004.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Estabelecer parcerias com Ministério das Cidades,
através do Programa de Acessibilidade Urbana;
b) Elaborar projeto arquitetônico e estabelecer um
cronograma de execução com recursos do próprio
município.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, SEDU/PARANACIDADE e Ministério
das Cidades.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Médio (três a cinco anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento de Obras.
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Proposição 17 – Elaboração do projeto de financiamento de calçadas
ecológicas.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Elaborar projeto de financiamento de calçadas ecológicas.
A falta de acessibilidade urbana certamente é um ponto
crucial para a maioria das cidades, e a cidade de Nova
Cantu não é diferente, até mesmo porque pelas
condições topográficas do município com desníveis
acentuados nas ruas e avenidas, isto faz com que ocorra
maior dificuldade de acessibilidade das pessoas. Desta
forma se faz necessário que a administração municipal
desenvolva um projeto específico de execução de
calçadas, dentro das normas estabelecidas na legislação
vigente.
Normatizar o calçamento urbano através de projetos
padronizados.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Melhorar as condições de segurança para
motoristas e pedestres;
b) Promover a implantação do instrumento de
contribuição de melhoria, previsto no Estatuto da
Cidade;
c) Melhorar as condições de acessibilidade das
pessoas com restrições de mobilidade;
c) Melhorar o aspecto paisagístico da cidade;

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Elaborar projetos arquitetônicos com padrões de
calçadas a serem executadas;
b) Estimar custos por m²;
c) Estabelecer prazo não superior a 12 meses;
d) Financiar a execução de calçadas.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Planejamento.
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Proposição 18 – Implantação do projeto de financiamento de calçadas
ecológicas.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Implantar o projeto de financiamento de calçadas
ecológicas.
A falta de acessibilidade urbana certamente é um ponto
crucial para a maioria das cidades, e a cidade de Nova
Cantu não é diferente, até mesmo porque pelas
condições topográficas do município com desníveis
acentuados nas ruas e avenidas, isto faz com que ocorra
maior dificuldade de acessibilidade das pessoas. Desta
forma se faz necessário que a administração municipal
desenvolva um programa específico de execução de
calçadas, dentro das normas estabelecidas na legislação
vigente.
Melhorar as condições de acessibilidade e mobilidade dos
pedestres.
a) Melhorar as condições de segurança para
motoristas e pedestres;
b) Melhorar as condições de acessibilidade das
pessoas com restrições de mobilidade;
c) Melhorar o aspecto paisagístico da cidade;
a) Elaborar projetos arquitetônicos com padrões de
calçadas a serem executadas;
b) Estabelecer incentivos fiscais para os contribuintes
que executarem as calçadas;
c) Financiar a execução de calçadas.
d) Remover as barreiras que atualmente existem
entre um imóvel e outro.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Médio (três a cinco anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento de Obras.
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4.2.3 Proposições da Diretriz: Promover a Melhoria e Expansão dos Sistemas
de Infra-Estrutura.
Proposição 19 – Execução da pavimentação asfaltica na zona comercial
mista.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO
FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Executar a pavimentação asfaltica na Zona Comercial
Mista da cidade de Nova Cantu.
O quadro urbano de Nova Cantu possui apenas 17% de
Pavimentação Asfaltica (4% de pavimentação municipal e
13% de pavimentação da PR 239 que cruza a cidade); e
67% do quadro urbano é de Pavimentação Poliédrica.
Conforme o mapa 19 de pavimentação da ATI.
As áreas a serem asfaltadas são as áreas localizadas no
Zona Comercial Mista. Conforme mapa de Zoneamento
Urbano, anexo. Nestas áreas estão às atividades
comerciais e de prestadores de serviços; supermercados,
farmácias, açougues, lojas, escritórios, bancos, hospital,
órgãos públicos, proporcionando desta forma um trafego
acentuado de veículos. Do ponto de vista estritamente
técnico não é uma proposição que proporciona grande
impacto no desenvolvimento. Já sobre o ponto de vista
comunitário foi uma das proposições apontadas com
grande veemência nas audiências públicas.
Promover a revitalização da área da Zona Mista.
a) Melhorar as condições de acessibilidade das
pessoas com restrições de mobilidade e deficientes
nos cruzamentos do sistema viário;
b) Melhorar o aspecto paisagístico da cidade;
c) Impulsionar o desenvolvimento econômico.
a) Utilizar projetos de engenharia existente para
execução do recape asfaltica;
b) Paralelo ao recape deve ser executado calçadas,
plantio de grama e arvores nos locais inexistentes;
Recursos próprios e SEDU/PARANACIDADE.
Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento Urbano.
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Proposição 20 – Elaboração de projeto para a expansão da pavimentação
poliédrica.

IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA
OBJETIVO GERAL

Elaborar projeto para a expansão da pavimentação
poliédrica dos bairros da cidade e dos distritos com infraestrutura adequada (calçadas, galerias pluviais, plantio de
árvores e grama).
Inexistência de projetos de engenharia para a expansão
da pavimentação poliédrica urbana. Pode ser constatado
que em diversos trechos foram executados a
pavimentação poliédrica sem um projeto de engenharia,
ocasionando um sistema viário sem padronização.
Fortalecer o processo de planejamento municipal.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Promover condições de execução de obras com
eficiência e eficácia;
b) Ter conhecimento com precisão dos quantitativos
físicos e financeiros para execução das obras.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Elaborar projetos de engenharia para execução do
pavimento dotado de infra-estrutura adequada
(galerias pluviais, calçadas);
b) Elaborar um cronograma execução físicofinanceiro;
c) Estabelecer como critério de atendimento
cronológico o maior número de famílias
beneficiarias.

FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Recursos próprios, SEDU/PARANACIDADE, Ministério
das Cidades e Ministério da Integração Nacional.
Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria de Planejamento.
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Proposição 21 – Execução da expansão da pavimentação poliédrica.

IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Executar a expansão da pavimentação poliédrica dos
bairros da cidade e dos distritos com infra-estrutura
adequada (calçadas, rampas de acesso, galerias pluviais,
plantio de árvores e grama)
Conforme o mapa 19 de pavimentação da ATI, a
pavimentação poliédrica é predominante, pois se trata de
uma alternativa viável do ponto de vista social, econômico
e ambiental. Atualmente existem demanda para a
pavimentação do Conjunto Colibri, ruas e avenidas do
Bairro Vila Rica e o Bairro Santa Tereza. Já nos Distritos
de Santo Rei e Cantuzinho a pavimentação é inexistente,
tendo a necessidade de iniciar a implantação de
pavimentação poliédrica das principais vias dos referidos
distritos. É importante que a pavimentação esteja
associada com a execução de calçadas, rampas de
acesso, plantio de grama e arborização, promovendo
acessibilidade e visual paisagístico.
Melhorar as condições de mobilidade e acessibilidade de
pessoas e veículos.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Redução de doenças alérgicas provenientes de
poeira;
b) Melhorar o aspecto paisagístico dos bairros e dos
distritos;
c) Elevação
da
auto-estima
da
população
beneficiária.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Viabilizar convênios com SEDU ou Ministério das
Cidades;
b) Executar obras de acordo com o projeto de
engenharia;
c) Estabelecer como critério de prioridade na
execução, o maior número de beneficiários.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, SEDU/PARANACIDADE, Ministério
das Cidades e Ministério da Integração Nacional.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Longo (5 a 10 anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento de Obras.
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Proposição 22 – Elaboração de projetos de expansão de galerias pluviais.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Elaborar projetos de expansão da rede de galerias
pluviais.
Conforme elaboração do mapa 20 do Sistema de Galerias
Pluviais da ATI, ficou evidenciado que o atual sistema de
galerias pluviais da cidade de Nova Cantu é ineficiente,
haja visto que foram realizadas obras de pavimentação
sem a devida execução das galerias pluviais, ou ainda
rede de galerias sem um emissário final, provocando
alagamentos em áreas como a Vila Santa Terezinha. Em
relação aos distritos de Santo Rei e Cantuzinho inexistem
sistemas de galerias pluviais. Sendo necessário a
elaboração de projetos com previsão de investimentos de
curto/médio e longo prazo.
Fortalecer o processo de planejamento municipal.
a) Promover condições de execução de obras com
eficiência e eficácia;
b) Ter conhecimento com precisão dos quantitativos
físicos e financeiros para execução das obras.
a) Elaborar projetos técnico social e de engenharia e
para execução da expansão da rede de galerias
pluviais;
b) Elaborar um cronograma execução físicofinanceiro;
c) Solicitar parcerias com a SUDERHSA ou Ministério
da Integração Nacional/Secretaria de Recursos
Hídricos.
Recursos próprios, SUDERHSA, Ministério das Cidades e
Ministério da Integração Nacional/Secretaria de Recursos
Hídricos.
Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria de Planejamento.
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Proposição 23 – Expansão de rede de galerias pluviais.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Executar a expansão da rede de galerias pluviais.
Conforme elaboração do mapa 20 do Sistema de Galerias
Pluviais da ATI, ficou evidenciado que o atual sistema de
galerias pluviais da cidade de Nova Cantu é ineficiente,
haja visto que foram realizadas obras de pavimentação
sem a devida execução das galerias pluviais, ou ainda
rede de galerias sem um emissário final, provocando
alagamentos em áreas como a Vila Santa Terezinha. Em
relação aos distritos de Santo Rei e Cantuzinho inexistem
sistemas de galerias pluviais, sendo que o distrito de
Cantuzinho a situação é crítica em relação à erosão
urbana, devido às condições topográficas (montanhosa)
do referido distrito.
Melhorar o sistema de drenagem pluvial.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Prolongar a vida útil da pavimentação urbana;
b) Evitar o alagamento de áreas que estão em
condições precárias e insalubres;
c) Evitar a erosão urbana.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Solicitar recursos financeiros junto ao Ministério da
Integração Nacional/Secretaria de Recursos
Hídricos;
b) Solicitar parcerias na produção de tubos com a
SUDERHSA;
c) Realizar convênios com o Ministério da Integração
Nacional e SUDERHSA;
d) Executar as obras de implantação de galerias
pluviais.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, SUDERHSA, Ministério das Cidades e
Ministério da Integração Nacional.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Longo (5 a 10 anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento de Obras.
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Proposição 24 – Elaboração de projeto de melhoria da rede de iluminação
pública.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Elaborar projeto de melhoria da rede de iluminação
pública da cidade e dos distritos Santo Rei e Cantuzinho.
Inexistência de um projeto de engenharia para melhoria
da iluminação pública. O município necessita ampliar o
sistema de iluminação pública nos pontos de acessos aos
bairros e nos distritos de Santo Rei e Cantuzinho. É
necessário também substituir luminárias com pouca
potência por luminárias mais potentes em locais
estratégicos (escolas, praças, hospital, bancos, área
comercial) tendo como finalidade a inibição de atos
ilícitos.
Fortalecer o processo de planejamento municipal.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Definir projeto com base no diagnóstico realizado
através da ATI;
b) Contratação
de
engenheiro
elétrico
para
elaboração do projeto.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto: (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Planejamento.
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Proposição 25 – Melhoria na rede de iluminação pública.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Melhorar a rede de iluminação pública da cidade.
O sistema de iluminação pública é ineficiente em pontos
estratégicos. Sendo necessário substituir luminárias com
pouca potência por luminárias mais potentes em locais
estratégicos (escolas, praças, hospital, bancos, área
comercial) tendo como finalidade a inibição de atos
ilícitos.
Melhorar a qualidade do sistema de iluminação pública.
a) Melhorar as condições de mobilidade das pessoas;
b) Melhorar as condições de segurança pública;
c) Melhorar a auto-estima da população.
a) Executar obras de acordo com projetos de
engenharia elaborados anteriormente;
b) Os recursos a serem investidos deverão ser
provenientes das taxas de iluminação públicas.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Médio: (três a cinco anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento Urbano.
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Proposição 26 – Expansão na rede de iluminação pública do Distrito Santo
Rei.
IDENTIFICAÇÃO
JUSTIFICATIVA
OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Expandir a rede de iluminação pública do Santo Rei.
O sistema de iluminação pública do Distrito Santo Rei é
ineficiente. Sendo necessário ampliar o número de
luminárias nas principais ruas e avenidas do referido
distrito.
Melhorar a qualidade do sistema de iluminação pública.
a) Melhorar as condições de mobilidade das pessoas;
b) Melhorar as condições de segurança pública;
c) Melhorar a auto-estima da população.
a) Executar obras de acordo com projetos de
engenharia elaborados anteriormente;
b) Os recursos a serem investidos deverão ser
provenientes das taxas de iluminação públicas.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Médio: (três a cinco anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento Urbano.
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Proposição 27 – Elaboração de projeto de reurbanização dos acessos da
cidade.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA
OBJETIVO GERAL

Elaborar projeto para reurbanizar os acessos (PR 239) da
cidade.
Os principais acessos da cidade estão em condições
precárias em termos paisagístico, de segurança e
acessibilidade. Sendo necessário a elaboração de
projetos
arquitetônicos
(paisagismo,
calçadas,
estacionamento e sinalização).
Fortalecer o processo de planejamento municipal.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Promover investimentos tendo como princípios
básicos: a eficiência, eficácia e efetividade;
b) Promover a ampliação da participação do
Conselho de Desenvolvimento Municipal – CDM.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Contratação de serviços técnicos para elaboração
do projeto;
b) Submeter o projeto para aprovação do Conselho
do Desenvolvimento Municipal – CDM.

FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Recursos próprios.
Curto: (um a três anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria de Planejamento.
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Proposição 28 – Execução de projeto de reurbanização dos acessos da
cidade.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Executar projeto para reurbanizar os acessos (PR 239) da
cidade de Nova Cantu.
Os principais acessos da cidade estão em condições
precárias em termos paisagístico, de segurança e
acessibilidade. Sendo necessário a realização de obras
arquitetônicos (paisagismo, calçadas, estacionamento e
sinalização), tendo como finalidade melhorar o aspecto da
cidade. É importante ressaltar que um dos acessos a ser
reurbanizados dará acesso ao futura Parque do Lago.
Promover a reurbanização dos acessos da cidade.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Promover a melhoria paisagística da cidade;
b) Promover segurança aos ciclistas e pedestres que
utilizam o referido trecho;
c) Promover acesso com segurança ao futuro parque
do lago.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Solicitar recursos através do Ministério das
Cidades;
b) Executar as obras de acordo com projeto
elaborado e aprovado.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios e Ministério das Cidades.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto: (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento de Obras.
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Proposição 29 – Ampliação do número de telefones públicos.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Ampliar o número de telefones públicos da cidade de
Nova Cantu.
Como pode ser observado no Mapa do Sistema de
Comunicação do Município de Nova Cantu – ATI, existe
uma concentração de telefones públicos na Avenida
Cantu, enquanto que alguns bairros ficam totalmente
desprovidos da referida infra-estrutura. Desta forma é
necessário que ocorra uma melhor distribuição e
ampliação do número de telefones públicos da cidade de
Nova Cantu.
Melhorar a qualidade do sistema de telefonia pública da
cidade de Nova Cantu.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Promover a melhoria de qualidade de vida dos
bairros da cidade;
b) Promover a redução das desigualdades em termos
comunicação pública.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Realizar um estudo detalhado sobre os telefones
públicos que possam ser realocados;
b) Aprovar a redistribuição através do Conselho do
Desenvolvimento Municipal – CDM;
c) Solicitar a implantação de novos telefones públicos
para a Concessionária Brasil Telecom.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios e a Concessionária Brasil Telecom.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto: (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Planejamento.
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4.2.4 Proposições da Diretriz: Promover a regularização fundiária.
Proposição 30 – Implantação do programa papel passado.
IDENTIFICAÇÃO

Implantar o programa papel passado.

JUSTIFICATIVA

Atualmente existem na cidade de Nova Cantu dois
loteamentos ocupados sem a devida regularização
fundiária, sendo Vila Santa Terezinha que além de estar
em condição irregular ainda parte do loteamento está em
uma área de risco. O outro loteamento é o Santa Tereza
que embora tenha casas com um bom padrão de
construções não possui regularidade fundiária, já nos
Distritos Santo Rei e Cantuzinho a grande maioria dos
lotes são irregulares. O fato de não serem regularizados
proporciona um obstáculo as melhorias de qualidade de
vida, no aspecto urbanístico a infra-estrutura é restrita, e
em termos de regularização administrativa como não
possui documentos em cartório não podem buscar linhas
de financiamentos para melhorias das condições
habitacionais.

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Promover a regularização fundiária dos lotes urbanos.
a) Proporcionar condições para a realização de infraestrutura
(pavimentação)
nos
loteamentos
irregulares;
b) Promover a inserção dos loteamentos na cidade
formal;
c) Fortalecer ações de organização comunitária;
d) Proporcionar condições para realização de crédito
visando à melhoria nas unidades habitacionais.
a) Realizar consulta prévia junto ao Ministério das
Cidades;
b) Formalizar convênios com o Ministério das
Cidades;
c) Conhecer experiências desenvolvidas em relação
à regularização fundiária.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério das Cidades e CAIXA.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Médio (três a cinco anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Assessoria Jurídica.
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4.3

Proposições do Eixo de Desenvolvimento Econômico Sustentável

O Desenvolvimento Econômico Sustentável é um dos eixos que o município
deve caminhar nos próximos 10 anos, ou seja, até o final do ano 2016. A
metodologia adotada proporcionou a formação dos grandes eixos do
desenvolvimento, em seguida as diretrizes que vão orientar as proposições que são
ações e atividades alinhavadas com o eixo de desenvolvimento.
As diretrizes do eixo Desenvolvimento Econômico Sustentável, são:
I. Diversificar o setor agrícola com atividades focadas na agricultura familiar;
II. Fomentar o desenvolvimento industrial;
III. Promover a melhoria da infra-estrutura viária rural;
IV. Fomentar o desenvolvimento endógeno dos três setores econômicos;
V. Fomentar o potencial das agroindústrias comunitárias;
VI. Estimular a economia solidária;
VII. Fomentar o turismo ecológico e religioso como gerador de emprego e renda.
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4.3.1 Proposições da Diretriz: Diversificar o Setor Agrícola Com Atividades
Focadas na Agricultura Familiar.
Proposição 31 – Elaboração de um Programa de Fomento a atividade da
pecuária leiteira.
IDENTIFICAÇÃO
JUSTIFICATIVA
OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Elaborar Programa para Fomentar a atividade da pecuária
leiteira.
Inexistência de um programa elaborado com consistência
para fomentar a atividade leiteira. O que existe são ações
isoladas que não oferecem condições de monitoramento
e avaliação das mesmas.
Fortalecer o processo de planejamento municipal.
a) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade;
b) Facilitar a captação de recursos através de outros
entes federados e das cooperativas que atuam na
atividade.
a) Realizar um diagnóstico completo da atividade;
b) Envolver os principais atores na elaboração do
programa;
c) A Secretaria de Planejamento deverá proporcionar
apoio metodológico para que a Secretaria de
Indústria,
Comércio,
Turismo,
Fomento
Agropecuário e Meio Ambiente - SICFAMA através
do Departamento de Fomento Agropecuário
elabore o programa.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério da Agricultura, Ministério do
Desenvolvimento Agrário, Secretaria Estadual da
Agricultura e Abastecimento, EMATER, EMBRAPA,
COOPERATIVAS, Banco do Brasil (PRONAF).

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

SICFAMA/ Departamento de Fomento Agropecuário.
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Proposição 32 – Execução de um programa de fomento a atividade da
pecuária leiteira.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Executar programa de fomento a atividade da pecuária leiteira.
91,64% de agricultores são da categoria de agricultura familiar.
Os agricultores familiares detêm 44,25 da área territorial rural.
Por esse motivo é necessário que a atividade agrícola seja
diferenciada da agricultura empresarial (soja, milho e trigo).
Os principais motivos para a implementação de um programa
são:
a) Bovinocultura de leite encontra-se presente em 70% das
propriedades rurais, sendo sua exploração ainda
extrativista;
b) Baixo padrão genético dos animais limita a produção e a
produtividade;
c) Existência de um Programa de Inseminação Artificial
mantido pela associação dos produtores de leite,
necessitando de monitoramento e avaliação;
d) Carência na qualificação dos produtores;
e) Atividade leiteira no município, apesar de sua precariedade
é de fundamental importância para os agricultores
familiares, uma vez que atualmente é a principal fonte de
renda mensal.
Aumentar a produção e produtividade da atividade leiteira.
a)
b)
c)
d)
e)

Melhorar a capacitação técnica dos produtores;
Melhorar processo tecnológico de produção;
Aumentar a renda do agricultor familiar;
Estagnar o êxodo rural;
Fortalecer a economia local.

a) Contratação de técnicos com experiência na atividade;
b) Desenvolver um programa de assistência técnica
associativo;
c) Estabelecer parcerias com EMATER na elaboração do
programa;
d) Viabilizar linhas de financiamentos para os produtores;
e) Implantar novos resfriadores coletivos de leite;
f) Implantar uma unidade de beneficiamento do leite;
g) Promover um arranjo produtivo na atividade leiteira;
h) Fomentar a organização de rotas e caminhões para o
transporte do leite.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério da Agricultura, Ministério do
Desenvolvimento Agrário, Secretaria Estadual da Agricultura e
Abastecimento, EMATER, EMBRAPA, COOPERATIVAS,
Banco do Brasil (PRONAF).

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Médio (três a cinco anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL PELA
AÇÃO

SICFAMA/Departamento de Fomento Agropecuário.
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Proposição 33 – Elaboração de programa de fomento a atividade de
avicultura.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Elaborar programa para fomentar a atividade de
avicultura.
Conforme informações da ATI em termos de atividade
agrícola, o município de Nova Cantu faz parte da base de
atuação da Cooperativa Agropecuária União – COAGRU
com sede no município de Ubiratã. A cooperativa está em
processo de captação de recursos para a construção de
um abatedouro de aves, com previsão de estar concluído
no ano de 2008, como a atuação da cooperativa é restrita
a quatro municípios da região sendo Nova Cantu um dos
municípios de atuação da COAGRU. Desta forma se faz
necessário a elaboração de um programa de apoio a
atividade.
Fortalecer o processo de planejamento municipal.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade;
b) Facilitar a captação de recursos através de outros
entes federados.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Realizar um diagnóstico completo da atividade;
b) Envolver os principais atores na elaboração do
programa;
c) A Secretaria de Planejamento deverá proporcionar
apoio metodológico para que a Secretaria de
Indústria,
Comércio,
Turismo,
Fomento
Agropecuário e Meio Ambiente - SICFAMA através
do Departamento de Fomento Agropecuário
elabore o programa.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério da Agricultura, Ministério do
Desenvolvimento Agrário, Secretaria Estadual da
Agricultura e Abastecimento, EMATER, EMBRAPA,
COOPERATIVAS, Banco do Brasil (PRONAF).

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a implantação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

SICFAMA/Departamento de Fomento Agropecuário.
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Proposição 34 – Execução do programa de fomento a atividade de avicultura.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Executar o programa de fomento a atividade de
avicultura.
Conforme informações da ATI em termos de atividade
agrícola, o município de Nova Cantu faz parte da base de
atuação da Cooperativa Agropecuária União – COAGRU
com sede no município de Ubiratã. A cooperativa está em
processo de captação de recursos para a construção de
um abatedouro de aves, com previsão de estar concluído
no ano de 2008, como a atuação da cooperativa é restrita
a quatro municípios da região sendo Nova Cantu um dos
municípios de atuação da COAGRU. Desta forma se faz
necessário a execução de um programa de apoio a
atividade.
Implantar a avicultura integrada com o projeto de
abatedouro da COAGRU.
a)
b)
c)
a)
b)
c)

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

d)
e)

f)

Aumentar a renda do produtor;
Fortalecer a economia local;
Aumentar a base da arrecadação municipal.
Articulação da administração municipal com a
COAGRU;
Diagnosticar o perfil de agricultores com potencial
para implantação de aviários;
Estabelecer parcerias com a SUDERHSA para a
perfuração de poços artesianos;
Realizar visitas técnicas de agricultores em aviários
da região;
Viabilizar linhas de financiamentos para os
produtores na construção dos barracões para
criação de aves;
Estruturar a rota da produção (melhorias das
condições de acesso nas estradas rurais).

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério da Agricultura, Ministério do
Desenvolvimento Agrário, Secretaria Estadual da
Agricultura e Abastecimento, EMATER, EMBRAPA,
COOPERATIVAS, Banco do Brasil (PRONAF).

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Longo (5 a 10 anos após a implantação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

SICFAMA/Departamento de Fomento Agropecuário.
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Proposição 35 – Elaboração de um programa para a atividade de
sericicultura (bicho da seda).
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA
OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

FONTES DE
RECURSOS:

Elaborar programa de fomento a atividade de sericicultura
(bicho da seda).
Inexistência de um programa elaborado com consistência
para fomentar a atividade de sericicultura. Atualmente
existem menos de uma dezena de sericicultores sendo
que o município possui um perfil adequado para expandir
a atividade e diversificar a economia no meio rural.
Fortalecer o processo de planejamento municipal.
a) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade;
b) Facilitar a captação de recursos através de outros
entes federados.
a) Realizar um diagnóstico completo da atividade;
b) Envolver os principais atores na elaboração do
programa;
c) Estabelecer parcerias com EMATER na elaboração
do programa;
d) Fazer visitas técnicas em municípios que possuem
a atividade de forma mais efetiva;
e) A Secretaria de Planejamento deverá proporcionar
apoio metodológico para que a Secretaria de
Indústria,
Comércio,
Turismo,
Fomento
Agropecuário e Meio Ambiente - SICFAMA através
do Departamento de Fomento Agropecuário
elabore o programa.
Recursos próprios, Ministério da Agricultura, Ministério do
Desenvolvimento Agrário, Secretaria Estadual da
Agricultura e Abastecimento, EMATER, EMBRAPA,
COOPERATIVAS, Banco do Brasil (PRONAF).

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

SICFAMA/Departamento de Fomento Agropecuário.
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Proposição 36 – Execução de programa de fomento a atividade de
sericicultura (bicho da seda).
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Executar programa de fomento a atividade de sericicultura
(bicho da seda).
O município de Nova Cantu tem 91,64% de agricultores
na categoria da agricultura familiar. Os agricultores
familiares detêm 44,25% da área territorial rural. Por esse
aspecto é necessário que a atividade agrícola seja
diferenciada da agricultura empresarial (soja, milho e
trigo).
Os motivos para estruturação do programa são:
a) A sericicultura se apresenta como uma das
alternativas de diversificação das propriedades
rurais;
b) Demanda poucos investimentos por parte do
produtor;
c) Demanda pequenas áreas de terras e utiliza mãode-obra intensiva.
d) Processo de comercialização consolidado na
região.
Expandir a atividade de sericicultura no município de
Nova Cantu.
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
e)

FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Aumentar a renda do agricultor familiar;
Fortalecer a economia local;
Proporcionar nova alternativa de renda.
Estabelecer parcerias com a BRATAC (empresa
que atua na atividade na região);
Desenvolver um programa de assistência técnica;
Viabilizar linhas de financiamentos para os
produtores na construção dos barracões;
Incentivar a implantação de uma unidade de
recebimento dos casulos;
Estruturar a rota da produção (melhorias das
condições de acesso nas estradas rurais).

Recursos próprios, Ministério da Agricultura, Ministério do
Desenvolvimento Agrário, Secretaria Estadual da
Agricultura e Abastecimento, EMATER, EMBRAPA,
COOPERATIVAS, Banco do Brasil (PRONAF).
Médio (três a cinco anos após a aprovação do PDUOS).
SICFAMA/Departamento de Fomento Agropecuário.
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Proposição 37 – Elaboração de um programa para o fomento da atividade de
suinocultura.
IDENTIFICAÇÃO
JUSTIFICATIVA
OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Elaborar programa de fomento a atividade de
suinocultura.
Inexistência de um programa elaborado com consistência
para fomentar a atividade de suinocultura. Atualmente
existem aproximadamente 150 suinocultores, onde a
grande maioria utiliza a produção para subsistência.
Fortalecer o processo de planejamento municipal.
a) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade;
b) Facilitar a captação de recursos através de outros
entes federados.
a) Realizar um diagnóstico completo da atividade;
b) Envolver os principais atores na elaboração do
programa;
a) Estabelecer parcerias com EMATER na elaboração
do programa;
c) Fazer visitas técnicas em municípios que possuem
a atividade de forma mais efetiva;
d) A Secretaria de Planejamento deverá proporcionar
apoio metodológico para que a Secretaria de
Indústria,
Comércio,
Turismo,
Fomento
Agropecuário e Meio Ambiente - SICFAMA através
do Departamento de Fomento Agropecuário
elabore o programa.
Recursos próprios, Ministério da Agricultura, Ministério do
Desenvolvimento Agrário, Secretaria Estadual da
Agricultura e Abastecimento, EMATER, EMBRAPA,
COOPERATIVAS, Banco do Brasil (PRONAF).
Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).
SICFAMA/Departamento de Fomento Agropecuário.
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Proposição 38 – Execução de um programa de fomento a atividade de
suinocultura.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Execução do programa de fomento a atividade de
suinocultura.
Conforme diagnóstico sócio econômico da ATI, o
município de Nova Cantu, possui 150 suinocultores,
embora a referida atividade passe por um momento crítico
devido os baixos preços pagos aos produtores. Mesmo
assim, analisando em termos de médio e longo prazo é
uma atividade que proporciona o incremento de renda
para os produtores rurais. Um dos obstáculos da atividade
é o processo de comercialização, pelo fato de não existir
uma organização dos produtores de forma associativa.
Expandir e fortalecer a atividade de suinocultura do
município de Nova Cantu.
a) Aumentar a renda do produtor;
b) Fortalecer a economia local;
c) Aumentar a base da arrecadação municipal;
a) Incentivar a organização da associação dos
suinocultores;
b) Promover assistência técnica;
c) Viabilizar linhas de financiamentos para os
produtores na construção dos barracões para
criação de suínos;
d) Estruturar a rota da produção (melhorias das
condições de acesso nas estradas rurais).

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério da Agricultura, Ministério do
Desenvolvimento Agrário, Secretaria Estadual da
Agricultura e Abastecimento, EMATER, EMBRAPA,
COOPERATIVAS, Banco do Brasil (PRONAF).

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Longo (5 a 10 anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

SICFAMA/Departamento de Fomento Agropecuário.

Global Assessoria Pública e Empresarial

90
Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo Municipal – PDUOS
Município de Nova Cantu
P03 – Diretrizes e Proposições

Proposição 39 – Elaboração de um programa de fomento a atividade de
apicultura.
IDENTIFICAÇÃO
JUSTIFICATIVA
OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Elaborar programa de fomento a atividade de apicultura.
Ausência de um programa de fomento a apicultura.
Conforme diagnóstico sócio econômico da ATI, o
município de Nova Cantu, possui 15 produtores de mel,
tendo na apicultura uma das fontes de geração de renda.
Fortalecer o processo de planejamento municipal.
a) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade;
b) Facilitar a captação de recursos através de outros
entes federados.
a) Realizar um diagnóstico completo da atividade;
b) Estabelecer parcerias com EMATER na elaboração
do programa;
c) Envolver os principais atores na elaboração do
programa;
d) Fazer visitas técnicas em municípios que possuem
a atividade de forma mais efetiva;
e) A Secretaria de Planejamento deverá proporcionar
apoio metodológico para que a Secretaria de
Indústria,
Comércio,
Turismo,
Fomento
Agropecuário e Meio Ambiente - SICFAMA através
do Departamento de Fomento Agropecuário
elabore o programa.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério da Agricultura, Ministério do
Desenvolvimento Agrário, Secretaria Estadual da
Agricultura e Abastecimento, EMATER, EMBRAPA,
COOPERATIVAS, Banco do Brasil (PRONAF).

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

SICFAMA/Departamento de Fomento Agropecuário.
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Proposição 40 – Execução do programa de fomento a atividade de apicultura.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Executar programa de fomento a atividade de apicultura.
Conforme diagnóstico sócio econômico da ATI, o
município de Nova Cantu, possui 15 produtores de mel,
tendo na apicultura uma das fontes de geração de renda.
Um dos obstáculos da atividade é o processo de
comercialização, pelo fato de não existir uma organização
dos produtores de forma associativa.
Expandir e fortalecer a atividade de apicultura no
município de Nova Cantu.
a) Aumentar a renda do produtor;
b) Fortalecer a economia local;
c) Aumentar a base da arrecadação municipal;
a) Incentivar a organização da associação dos
apicultores;
b) Estabelecer parcerias com a EMATER na
execução do programa;
c) Promover assistência técnica;
d) Agregar
valor
ao
produto
(embalagens
adequadas);
e) Viabilizar mercado consumidor.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério da Agricultura, Ministério do
Desenvolvimento Agrário, Secretaria Estadual da
Agricultura e Abastecimento, EMATER, EMBRAPA,
COOPERATIVAS, Banco do Brasil (PRONAF).

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Médio (três a cinco anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

SICFAMA/Departamento de Fomento Agropecuário.
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Proposição 41 – Elaboração de um programa de fomento ao cultivo de
mandioca.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Elaborar programa de fomento ao cultivo de mandioca.
Inexistência de um programa de fomento ao plantio de
mandioca. Embora com pouca expressividade no
município de Nova Cantu, o plantio de mandioca é
apropriado para diversificação agrícola em especial para
a agricultura familiar. Outro aspecto importante a ser
destacado é que está em fase de elaboração de projetos
(foi autorizado à licença prévia) para implantação de uma
agroindústria para transformação da mandioca (farinha)
desta forma existe certa garantia de comercialização do
produto primário.
Fortalecer o processo de planejamento municipal.
a) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade;
b) Facilitar a captação de recursos através de outros
entes federados.
a) Realizar um diagnóstico completo da atividade;
b) Estabelecer parcerias com EMATER na elaboração
do programa;
c) Envolver os principais atores na elaboração do
programa;
d) Fazer visitas técnicas em municípios que possuem
a atividade de forma mais efetiva;
e) A Secretaria de Planejamento deverá proporcionar
apoio metodológico para que a Secretaria de
Indústria,
Comércio,
Turismo,
Fomento
Agropecuário e Meio Ambiente - SICFAMA através
do Departamento de Fomento Agropecuário
elabore o programa.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério da Agricultura, Ministério do
Desenvolvimento Agrário, Secretaria Estadual da
Agricultura e Abastecimento, EMATER, EMBRAPA,
COOPERATIVAS, Banco do Brasil (PRONAF).

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

SICFAMA/Departamento de Fomento Agropecuário.
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Proposição 42 – Execução de programa de fomento ao cultivo de mandioca.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Executar programa de fomento ao cultivo de mandioca.
Embora com pouca expressividade no município de Nova
Cantu, o plantio de mandioca é apropriado para
diversificação agrícola em especial para a agricultura
familiar. Outro aspecto importante a ser destacado é que
está em fase de elaboração de projetos (foi autorizado à
licença prévia) para implantação de uma agroindústria
para transformação da mandioca (farinha) desta forma
existe certa garantia de comercialização do produto
primário.
Expandir e fortalecer o plantio de mandioca no município
de Nova Cantu.
a) Aumentar a renda do produtor;
b) Fortalecer a economia local.
a) Incentivar a organização da associação dos
plantadores de mandioca;
b) Estabelecer parceria com a EMATER na execução
do programa;
c) Promover assistência técnica.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério da Agricultura, Ministério do
Desenvolvimento Agrário, Secretaria Estadual da
Agricultura e Abastecimento, EMATER, EMBRAPA,
COOPERATIVAS, Banco do Brasil (PRONAF).

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

SICFAMA/Departamento de Fomento Agropecuário.
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Proposição 43 – Elaboração de programa de fomento aos cultivos florestais.
IDENTIFICAÇÃO
JUSTIFICATIVA
OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Elaborar programa de fomento a expansão dos cultivos
florestais.
Inexistência de um programa de fomento aos cultivos
florestais, principalmente pelo fato do município possuir
área adequada para a referida atividade econômica.
Fortalecer o processo de planejamento municipal.
a) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade;
b) Facilitar a captação de recursos através de outros
entes federados.
a) Realizar um diagnóstico completo da atividade;
b) Estabelecer parcerias com EMATER na elaboração
do programa;
c) Envolver os principais atores na elaboração do
programa;
d) Fazer visitas técnicas em municípios que possuem
a atividade de forma mais efetiva;
e) A Secretaria de Planejamento deverá proporcionar
apoio metodológico para que a Secretaria de
Indústria,
Comércio,
Turismo,
Fomento
Agropecuário e Meio Ambiente - SICFAMA através
do Departamento de Fomento Agropecuário
elabore o programa.
Recursos próprios, Ministério da Agricultura, Ministério do
Desenvolvimento Agrário, Secretaria Estadual da
Agricultura e Abastecimento, EMATER, EMBRAPA,
COOPERATIVAS, Banco do Brasil (PRONAF).
Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).
SICFAMA/Departamento de Fomento Agropecuário.
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Proposição 44 – Execução de programa de fomento aos cultivos florestais.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Executar programa de fomento aos cultivos florestais
(eucalipto).
Conforme diagnóstico sócio econômico da ATI, o
município de Nova Cantu, possui 25 produtores de
eucaliptos, que tem na atividade agro-florestal uma das
fontes de geração de renda. A atividade agro-florestal
pode ser desenvolvida tanto pela agricultura familiar,
como pela agricultura empresarial. A atividade além de
proporcionar renda, pode ajudar a reduzir o impacto
ambiental com o uso de terras (montanhosas) impróprias
para o cultivo agrícola. Favorecendo desta forma a
conservação das estradas e a redução do assoreamento
dos rios.
Expandir e fortalecer a atividade de agro-florestal do
município de Nova Cantu.
a) Aumentar a renda do produtor;
b) Fortalecer a economia local;
c) Reduzir o impacto ambiental;
a) Promover assistência técnica;
b) Agregar valor ao produto (tratamento da madeira);
c) Viabilizar mercado consumidor.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério da Agricultura, Ministério do
Desenvolvimento Agrário, Secretaria Estadual da
Agricultura e Abastecimento, EMATER, EMBRAPA,
COOPERATIVAS, Banco do Brasil (PRONAF).

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Médio (três a cinco anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

SICFAMA/Departamento de Fomento Agropecuário.
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Proposição 45 – Elaboração de programa de fomento a fruticultura.
IDENTIFICAÇÃO

Elaborar programa de fomento a fruticultura.

JUSTIFICATIVA

Inexistência de um programa de apoio ao fomento da
fruticultura como atividade econômica.
Fortalecer o processo de planejamento municipal.
a) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade;
b) Facilitar a captação de recursos através de outros
entes federados.

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Realizar um diagnóstico completo da atividade;
b) Estabelecer parcerias com EMATER na elaboração
do programa;
c) Envolver os principais atores na elaboração do
programa;
d) Fazer visitas técnicas em municípios onde as
atividades de fruticultura estão consolidadas;
e) A Secretaria de Planejamento deverá proporcionar
apoio metodológico para que a Secretaria de
Indústria,
Comércio,
Turismo,
Fomento
Agropecuário e Meio Ambiente - SICFAMA através
do Departamento de Fomento Agropecuário
elabore o programa.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério da Agricultura, Ministério do
Desenvolvimento Agrário, Secretaria Estadual da
Agricultura e Abastecimento, EMATER, EMBRAPA,
COOPERATIVAS, Banco do Brasil (PRONAF).

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

SICFAMA/Departamento de Fomento Agropecuário.
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Proposição 46 – Execução do programa de fomento a fruticultura.
IDENTIFICAÇÃO

Executar programa de fomento a fruticultura.

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

O município de Nova Cantu tem 91,64% de agricultores
na categoria da agricultura familiar. Os agricultores
familiares detêm 44,25% da área territorial rural. Por esse
motivo é necessário que a atividade agrícola seja
diferenciada da agricultura empresarial (soja, milho e
trigo).
A fruticultura se apresenta como uma das alternativas de
diversificação das propriedades rurais, principalmente
pelo fato de usar mão-de-obra intensiva e proporcionar
uma geração de renda superior do que o cultivo de grãos.
É importante ressaltar que a atividade só terá êxito, caso
ocorra o desenvolvimento de atividade dentro de um
processo que proporcione a garantia de comercialização
dos produtos.
Fortalecer a atividade de fruticultura do município de Nova
Cantu.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Aumentar a renda do produtor;
b) Fortalecer a economia local.

ESTRATÉGIA
AÇÃO

a) Promover assistência técnica;
b) Estabelecer parceria com a EMATER na execução
do programa;
c) Desenvolver a fruticultura de forma associativa;
d) Agregar valor ao produto (transformação dos
frutos);
e) Viabilizar mercado consumidor.

FONTES
RECURSOS:
PRAZO
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

DE

Recursos próprios, Ministério da Agricultura, Ministério do
DE Desenvolvimento Agrário, Secretaria Estadual da
Agricultura e Abastecimento, EMATER, EMBRAPA,
COOPERATIVAS, Banco do Brasil (PRONAF).
DE
Longo (5 a 10 anos após a aprovação do PDUOS).
SICFAMA/Departamento de Fomento Agropecuário.
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4.3.2 Proposição da Diretriz: Fomento ao Desenvolvimento Industrial
Proposição 47 – Elaboração de projeto para Implantação de um parque
industrial misto.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Elaborar projeto para implantação de um parque industrial
misto.
Inexistência de um projeto para implantação de um
parque industrial. Com base nas CDPs existe a
necessidade implantar um parque industrial para
impulsionar e atrair novos investimentos, o local
apropriado para implantação do parque industrial é nas
margens da PR 239, próximo a COAGRU. (ver mapa sete
da ATI).
Fortalecer o processo de planejamento municipal.
a) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade;
b) Facilitar a captação de recursos de outras esferas
governamentais;
c) Facilitar a captação de investimentos privados.
a) Prever na legislação o instrumento de direito
preempção em relação à área;
b) Aquisição de área apropriada;
c) Elaboração do projeto de infra-estrutura básica.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, SEDU/PARANACIDADE e Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Planejamento.
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Proposição 48 – Implantação de um parque industrial misto.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Implantar parque industrial misto.
Inexistência de um parque industrial. Conforme já foi
abordado na diretriz de fomento ao desenvolvimento
industrial, o município de Nova Cantu, é inexpressivo em
relação ao setor secundário da economia, as poucas
indústrias existentes, estão localizadas em áreas
residenciais. E com base nas CDPs existe a necessidade
implantar um parque industrial para impulsionar e atrair
novos investimentos, o local apropriado para implantação
do parque industrial é nas margens da PR 239, próximo a
COAGRU. (ver mapa sete da ATI).
Impulsionar o desenvolvimento industrial e a geração de
empregos.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Promover a implantação de indústrias em local
apropriado;
b) Fortalecer a economia local;
c) Expandir as indústrias existentes e atrair novos
investimentos;

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Prever na legislação o instrumento de direito
preempção em relação à área;
b) Aquisição da área;
c) Executar projeto de infra-estrutura (arruamento,
água, energia, iluminação pública);
d) Promover a divulgação da área com instalação
painéis.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, SEDU/PARANACIDADE e Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Longo (5 a 10 anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

SICFAMA/Departamento de Indústria e Comércio.
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4.3.3 Proposição da Diretriz: Promover a Melhoria da Infra-Estrutura Viária
Rural.
Proposição 49 – Elaboração do projeto rota da produção e educação.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Elaborar projeto rota da produção e educação.
Inexistência de um planejamento na execução de
readequação de estradas do sistema viário.
A readequação, cascalhamento e manutenção de
estradas rurais é sem dúvida é um dos grandes desafios
do PDUOS, pois se trata do principal gargalo em termos
de infra-estrutura que dificulta a integração econômica e
social do meio rural com a cidade. É preciso ter uma
visão estratégica em relação à referida proposição, onde
está definido através do mapa 03 das diretrizes e
proposições, as vias principais e as vias secundarias, é
preciso priorizar as vias principais.
Fortalecer processo de planejamento municipal.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Proporcionar
informações
para
promover
investimentos com eficiência, eficácia e efetividade;
b) Facilitar a captação de recursos de outras esferas
governamentais.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Com base nas informações obtidas através da ATI
definir quais são as vias principais e as vias
secundarias;
b) Com base nas informações dos diversos atores
(técnico da EMATER, encarregado do setor
rodoviário, motoristas que atuam no transporte
escolar e demais secretários municipais), definir
quais são os trechos prioritários para realização
dos investimentos.
c) Com base nas informações estabelecer um plano
de readequação e cascalhamento e manutenção
de estradas rurais;
d) A secretaria de planejamento deverá proporcionar
apoio metodológico ao Departamento Rodoviário
na elaboração do projeto.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério da Agricultura, Ministério do
Desenvolvimento Agrário/INCRA, Secretaria Estadual da
Agricultura e Abastecimento, EMATER, EMBRAPA,
COOPERATIVAS, Banco do Brasil (PRONAF) e
SEDU/PARANACIDADE.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento Rodoviário.
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Proposição 50 – Execução do projeto rota da produção e educação.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

O projeto rota da produção e educação consiste na
readequação, revestimento primário (cascalhamento) e
manutenção de estradas rurais.
A readequação, cascalhamento e manutenção de
estradas rurais é sem dúvida é um dos grandes desafios
do PDUOS, pois se trata do principal gargalo em termos
de infra-estrutura que dificulta a integração econômica e
social do meio rural com a cidade. É preciso ter uma
visão estratégica em relação à referida proposição, onde
está definido através do mapa 03 das diretrizes e
proposições, as vias principais e as vias secundarias,
como se trata de proposição de médio prazo é preciso
priorizar investimentos nas vias principais.
Promover a integração do meio rural com a cidade.
a) Reduzir os custos de produção com o transporte
de produtos agrícolas;
b) Aumentar a freqüência escolar dos alunos da zona
rural;
c) Fortalecer a economia local;
d) Viabilizar a diversificação das atividades rurais.
a) Incorporar a lei de servidão na legislação do
PDUOS;
b) Executar projeto elaborado de readequação e
cascalhamento e manutenção de estradas rurais;
c) Renovação da frota de máquinas pesadas (moto
niveladora, pá carregadeira e caminhões);
d) Aquisição de equipamentos atualmente não
existentes (rolo compactador com vibrador);
e) Legalização de cascalheiras para revestimento
primário.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério da Agricultura, Ministério do
Desenvolvimento Agrário/INCRA, Secretaria Estadual da
Agricultura e Abastecimento, EMATER, EMBRAPA,
COOPERATIVAS, Banco do Brasil (PRONAF) e
SEDU/PARANACIDADE.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Médio (três a cinco anos após aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento Rodoviário.
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Proposição 51 – Aquisição de rolo compactador.
IDENTIFICAÇÃO
JUSTIFICATIVA
OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Aquisição de um rolo compactador com vibrador.
Inexistência de um rolo compactador. Sendo considerado
um equipamento fundamental para que possa executar o
Projeto Rota da Produção e Educação.
Melhorar e promover a vida útil dos revestimentos
primários (cascalhamento).
a) Promover a
rodoviário.

estruturação

a) Viabilizar convênio
compactador.

para

do

departamento

aquisição

do

rolo

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério da Agricultura, Ministério do
Desenvolvimento Agrário/INCRA, Secretaria Estadual da
Agricultura e Abastecimento, Banco do Brasil (PRONAF)
e SEDU/PARANACIDADE.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Administração.
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4.3.4 Proposição da Diretriz: Fomentar o desenvolvimento endógeno dos três
setores econômicos.
Proposição 52 – Implantação da agência do trabalhador e banco social.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Implantar a agência do trabalhador em conjunto com o
banco social.
Inexistência
dos instrumentos
necessários
para
desenvolver a economia local.
Como pode ser observado através das Condicionantes,
Deficiências e Potencialidades – CDPs o município de
Nova Cantu possui uma economia pouco dinâmica e a
implantação da Agência do Trabalhador em conjunto com
o Banco Social, devem colaborar para impulsionar o
desenvolvimento econômico, na prestação de serviços
para trabalhadores e empregadores e viabilização de
micro-créditos que atualmente inexistem no município de
Nova Cantu.
Promover o desenvolvimento econômico e a geração de
empregos.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Promover serviços de intermediação de mão-deobra;
b) Promover cursos de qualificação de mão-de-obra;
c) Promover a expansão do micro-crédito para os
setores produtivos;
d) Fortalecer a economia local.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Viabilizar convênio com a Secretaria de Estado do
Trabalho, Emprego e Promoção Social – SETP;
b) A prefeitura deve disponibilizar recursos humanos
para o funcionamento da agência;
c) SETP capacitar quadro de servidores;
d) Locar prédio para funcionamento da agência,
dentro da Zona Comercial.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Secretaria de Estado do Trabalho,
Emprego e Promoção Social – SETP e Ministério do
Trabalho.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria do Trabalho e Promoção Social.
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Proposição 53 – Realização de parcerias com o sistema “S”.
IDENTIFICAÇÃO
JUSTIFICATIVA
OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Realizar parcerias com o sistema “S” para qualificar a
mão de obra local.
Baixo nível de qualificação da mão de obra,
proporcionando uma economia pouco competitiva e
elevado número de pessoas desempregadas por falta de
qualificação.
Promover o desenvolvimento econômico e a geração de
empregos.
a) Promover cursos de qualificação de mão-de-obra;
b) Fortalecer a economia local.
a) Realizar um diagnóstico das necessidades em
termos de qualificação.
b) Viabilizar convênio com o SEBRAE, SENAC,
SENAI, SESI e SENAR.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Secretaria de Estado do Trabalho,
Emprego e Promoção Social – SETP e Ministério do
Trabalho.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria do Trabalho e Promoção Social.
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4.3.5 Proposição da
Comunitárias.

Diretriz: Potencializar o

Uso das

Agroindústrias

Proposição 54 – Elaboração de projeto de viabilidade econômica das
agroindústrias comunitárias.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Elaborar projeto de viabilidade econômica das
agroindústrias comunitárias de produção de melado e
açúcar mascavo.
Falta de um projeto de viabilidade econômica das
agroindústrias comunitárias. Conforme diagnóstico na
ATI, o município possui seis agroindústrias para produção
de açúcar mascavo, melado e rapadura, no entanto
nenhuma destas agroindústrias está aproveitando o
potencial produtivo, o que é pior muitas estão acelerando
o processo de deterioração.
De acordo com as Condicionantes, Deficiências e
Potencialidades – CDPs é uma das potencialidades que o
município deve intensificar esforços visando fortalecer a
base econômica do município.
Analisar a viabilidade ou não das agroindústrias
comunitárias.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Melhorar a gestão financeira e operacional das
agroindústrias;
b) Aumentar a renda dos produtores;
c) Fortalecer a economia local.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Viabilizar convênios com o SEBRAE ou empresas
de consultoria econômica para elaboração do
projeto.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios e Secretaria de Estado do Trabalho,
Emprego e Promoção Social – SETP e Ministério do
Trabalho e organizações comunitárias.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

SICFAMA/Departamento
Turismo.

de

Indústria,

Comércio

e
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Proposição 55 – Operacionalização das agroindústrias comunitárias.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Operacionalizar as agroindústrias comunitárias de acordo
com o projeto de viabilidade econômica.
Carência de gestão empresarial nas agroindústrias
comunitárias. Conforme diagnóstico na ATI, o município
possui seis agroindústrias para produção de açúcar
mascavo, melado e rapadura, no entanto nenhuma destas
agroindústrias está aproveitando o potencial produtivo, o
que é pior muitas estão acelerando o processo de
deterioração.
De acordo com as Condicionantes, Deficiências e
Potencialidades – CDPs é uma das potencialidades que o
município deve intensificar esforços visando fortalecer a
base econômica do município.
Proporcionar o funcionamento pleno das agroindústrias.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Fortalecer a agroindústria comunitária;
b) Melhorar a gestão financeira e operacional das
agroindústrias;
c) Aumentar a renda dos produtores;
d) Fortalecer a economia local.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Viabilizar convênios com a Secretaria de Estado do
Trabalho, Emprego e Promoção Social – SETP;
b) Viabilizar convênios na área de gestão com o
SEBRAE;
c) Definir uma rede de comercialização dos produtos.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios e Secretaria de Estado do Trabalho,
Emprego e Promoção Social – SETP e Ministério do
Trabalho e iniciativa privada.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

SICFAMA/Departamento
Turismo.

de

Indústria,

Comércio

e
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4.3.6 Proposição da Diretriz: Estimular a economia solidária.
Proposição 56 – Identificação de duas atividades de geração de renda com
foco na inclusão produtiva.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Identificar duas atividades de geração de renda com foco
na inclusão produtiva.
Falta de sustentabilidade de ações voltadas para a
inclusão produtiva.
Os projetos de inclusão produtiva caracterizam-se como
projetos de enfrentamento da pobreza, de acordo com a
Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS;
compreendem o investimento econômico e social nos
grupos populares, buscando subsidiar financeira e
tecnicamente iniciativas que lhes garantam meios,
capacidade produtiva e de gestão, viabilizando a
transição de famílias em situação de vulnerabilidade
social para uma melhor condição de vida.
O município de Nova Cantu, tem demanda para
atividades de inclusão produtiva, possui o segundo maior
número de famílias, em termos percentuais que estão
vivendo abaixo da linha de pobreza em relação à região
da COMCAM.
Identificar atividades com viabilidade econômica e social.
a) Promover o desenvolvimento sustentável.
a) Identificar atividades com potencial para a geração
de renda e ocupação;
b) Selecionar duas oportunidades de geração de
renda e ocupação;
c) Envolver atores técnicos e comunitários na seleção
das oportunidades.
Recursos próprios.
Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria do Trabalho e Promoção Social.
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Proposição 57 – Execução de uma atividade de geração de renda com foco
na inclusão produtiva.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Executar uma atividade de geração de renda com foco na
inclusão produtiva.
Falta de foco e de sustentabilidade de ações voltadas
para a inclusão produtiva.
Os projetos de inclusão produtiva caracterizam-se como
projetos de enfrentamento da pobreza, de acordo com a
Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS;
compreendem o investimento econômico e social nos
grupos populares, buscando subsidiar financeira e
tecnicamente iniciativas que lhes garantam meios,
capacidade produtiva e de gestão, viabilizando a
transição de famílias em situação de vulnerabilidade
social para uma melhor condição de vida.
O município de Nova Cantu, tem demanda para
atividades de inclusão produtiva, em relação à região da
COMCAM possui o segundo maior número de famílias
que estão vivendo abaixo da linha de pobreza.
Promover a ocupação e geração de renda para famílias
em condições de vulnerabilidade social.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Contribuir para o processo de emancipação social
das famílias;
b) Reduzir os índices de marginalidade;
c) Elevar a auto-estima das famílias.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Viabilizar convênios com a Secretaria de Estado do
Trabalho, Emprego e Promoção Social – SETP e
com o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate a Fome;
b) Viabilizar
convênio
com
o
PROVOPAR
ESTADUAL;
c) Garantir a sustentabilidade econômica da
atividade;
d) Associar a outros municípios no processo de
comercialização;
e) Definir uma rede de comercialização dos produtos.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios e Secretaria de Estado do Trabalho,
Emprego e Promoção Social – SETP, Ministério do
Trabalho, Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate a Fome - MDS e iniciativa privada.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria do Trabalho e Promoção Social.
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4.3.7 Proposição da Diretriz: Fomentar o turismo ecológico e religioso como
gerador de emprego e renda.
Proposição 58 – Elaboração de projeto para melhorar o acesso da Gruta
Nossa Srª. Aparecida.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Elaborar projeto para melhorar o acesso da Gruta Nossa
Srª. Aparecida.
Inexistência de projeto para melhoria do acesso até a
gruta.
O município de Nova Cantu tem como atrativo religiosa a
Gruta Nossa Senhora Aparecida conforme pode ser
observado no mapa 08 da ATI. Trata-se de um local
freqüentado diariamente pela população local e que
necessita de melhores condições de infra-estrutura
(ampliação do espaço, implantação de lixeiras,
paisagismo) e melhorias das condições da pista de
caminhadas que dá acesso até a gruta. Além do aspecto
religioso a população utiliza a pista para atividades
esportivas.
Fortalecer o processo de planejamento municipal.
a) Proporcionar investimentos com eficiência, eficácia
e efetividade;
b) Facilitar a captação de recursos para realizar os
investimentos.
a) Elaborar projeto com base nas informações obtidas
através da ATI.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Paraná Turismo e Ministério do
Turismo.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Planejamento.
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Proposição 59 – Realização de melhorias do acesso até a Gruta Nossa Srª.
Aparecida.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO
FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Melhorar o acesso da Gruta Nossa Senhora Aparecida.
Precárias condições de acesso até a Gruta Nossa Srª.
Aparecida.
O município de Nova Cantu tem como atrativo religiosa a
Gruta Nossa Senhora Aparecida conforme pode ser
observado no mapa 08 da ATI. Trata-se de um local
freqüentado diariamente pela população local e que
necessita de melhores condições de infra-estrutura
(ampliação do espaço, implantação de lixeiras,
paisagismo) e melhorias das condições da pista de
caminhadas que dá acesso até a gruta. Além do aspecto
religiosa a população utiliza a pista para atividades
esportivas.
Promover condições para o desenvolvimento do turismo
religioso.
a) Proporcionar melhoria da qualidade de vida da
população local;
b) Melhorar a imagem do município no cenário
regional e estadual;
c) Fortalecer a identidade do município.
a) Viabilizar parcerias através do ministério do turismo
para realizar as melhorias de infra-estrutura;
b) Realizar eventos religiosos de âmbito regional;
c) Produzir material de divulgação da gruta.
Recursos próprios, Paraná Turismo e Ministério do
Turismo.
Médio (três a cinco anos após a aprovação do PDUOS).
SICFAMA/Departamento
Turismo.

de
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Proposição 60 – Elaboração de projeto de sinalização turística.
IDENTIFICAÇÃO

Elaborar projeto de sinalização turística da cidade.

JUSTIFICATIVA

Inexistência de projeto de sinalização turística da cidade.

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Fortalecer o processo de planejamento municipal.
a) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade;
b) Facilitar a captação de recursos de outras esferas
governamentais.
a) Contratação de técnicos específicos para
elaboração do projeto;
b) Identificação dos pontos que serão sinalizados;
c) Elaboração do projeto de acordo com as
especificações técnicas.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Paraná Turismo e Ministério do
Turismo.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Planejamento.
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Proposição 61 – Implantação de sinalização turística.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA
OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Implantar projeto de sinalização turística da cidade.
Inexistência de sinalização turística da cidade. O
município tem como diretriz o fomento ao turismo religioso
e ecológico, sendo que a sinalização turística é
fundamental para identificação dos locais abertos a
visitação.
Promover o desenvolvimento turístico do município.
a) Promover a organização da cidade;
b) Melhorar a imagem do município em âmbito
regional e estadual;
c) Facilitar a localização dos pontos para visitação
turística.
a) Implantar a sinalização de acordo com projeto
elaborado.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Paraná Turismo e Ministério do
Turismo.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Médio (três a cinco anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento de Obras.
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4.4

Proposições do Eixo de Desenvolvimento Social Sustentável

O Desenvolvimento Social Sustentável é um dos eixos que o município deve
caminhar nos próximos 10 anos, ou seja, até o final do ano 2016. A metodologia
adotada proporcionou a formação dos grandes eixos do desenvolvimento, em
seguida as diretrizes que vão orientar as proposições que são ações e atividades
alinhavadas com o eixo de desenvolvimento.
As diretrizes do eixo Desenvolvimento Social Sustentável, são:
I. Melhorar a qualidade do ensino básico;
II. Implantação de cursos com foco na atividade agropecuária;
III. Estimular a expansão do ensino à distância;
IV. Promover a inclusão digital.
V. Consolidar a infra-estrutura do sistema de saúde;
VI. Promover a implantação e consolidação dos programas de saúde;
VII. Consolidar a infra-estrutura do sistema de promoção social;
VIII. Ampliar e consolidar programas de promoção social.
IX. Consolidar a infra-estrutura do sistema de cultura;
X. Promover uma política pública de cultura.
XI. Consolidar a infra-estrutura do sistema de esporte e lazer;
XII. Promover uma política pública de esporte e lazer.
XIII. Promover a elaboração e implementação de um plano municipal de habitação
social;
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4.4.1 Proposição da Diretriz: Melhorar a qualidade do ensino básico.
Proposição 62 – Elevação do Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica – IDEB.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica –
IDEB.
O município de Nova Cantu apresentou um dos piores
índices da região de desempenho educacional. Conforme
informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (INEP/MEC), que mediu o Índice
Desenvolvimento da Educação Básica no ano de 2006. O
IDEB avalia o rendimento escolar, taxa de aprovação,
reprovação e abandono, além das médias de
desempenho. Desta forma se faz necessário realizar
investimentos em especial na formação dos professores
tendo como finalidade melhorar o IDEB.
Melhorar o Índice de Desempenho Educacional Básica.
a)
b)
c)
d)
e)

Reduzir a taxa de reprovação;
Reduzir a taxa de evasão escolar;
Promover a capacitação do corpo docente;
Elevar a auto-estima do corpo docente;
Melhorar o rendimento escolar.

a) Definir um programa de capacitação de acordo
com as deficiências do sistema de ensino;
b) Priorizar o sistema viário onde trafegam os ônibus
do transporte escolar;
c) Expandir o contra-turno social;
d) Viabilizar recursos financeiros com MEC/FNDE.
Recursos próprios e do Ministério da Educação/Fundo
Nacional da Educação – MEC/FNDE.
Médio (três a cinco anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria de Educação Cultura e Esporte.
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Proposição 63 – Programa de capacitação permanente para o corpo docente.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Desenvolver um programa de capacitação permanente
para o corpo docente.
Carência de qualificação do corpo docente.
O município de Nova Cantu apresentou um dos piores
índices da região de desempenho educacional. Conforme
informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (INEP/MEC), que mediu o Índice
Desenvolvimento da Educação Básica no ano de 2006.
Melhorar a qualidade do corpo docente.
a)
b)
c)
d)

Reduzir a taxa de reprovação;
Reduzir a taxa de evasão escolar;
Elevar a auto-estima do corpo docente;
Melhorar o rendimento escolar.

a) Definir um programa de capacitação de acordo
com as deficiências do sistema de ensino;
b) Viabilizar recursos financeiros com MEC/FNDE.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios e do Ministério da Educação/Fundo
Nacional da Educação – MEC/FNDE.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Médio (três a cinco anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.
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4.4.2 Proposições da Diretriz: Implantação de Cursos com Foco na Atividade
Agropecuária.
Proposição 64 – Elaboração de projeto para a implantação de cursos médios
com formação agropecuária.
IDENTIFICAÇÃO
JUSTIFICATIVA
OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Elaborar projeto para a implantação de cursos médios
com formação agropecuária.
Inexistência de projetos de viabilidade social e econômica
para a implantação do ensino médio com formação
agropecuária.
Fortalecer o processo de planejamento municipal.
a) Facilitar a viabilidade de recursos públicos de
outras esferas governamentais;
b) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade.
a) Realizar o diagnóstico do sistema de ensino com
base nos dados da ATI;
b) Ampliar a base de informações sobre o sistema de
ensino e a agricultura familiar.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, SEED e do Ministério da
Educação/Fundo Nacional da Educação – MEC/FNDE.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.
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Proposição 65 – Implantação de cursos médios com formação agropecuária.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Implantação de cursos médios com formação
agropecuária.
Inexistência de ensino médio profissionalizante.
O município de Nova Cantu, tem na agricultura a sua
principal fonte de riquezas, especialmente a agricultura
familiar. Atualmente possui três escolas públicas que
oferecem o ensino médio, duas destas estão localizadas
nos Distritos de Santo Rei e Cantuzinho, onde a clientela
é basicamente formada por alunos da zona rural. O atual
sistema de ensino generalista acaba não sendo atrativo
aos alunos, pois o aprendizado não está contextualizado
com a vivência dos jovens e adolescentes. Outro aspecto
importante a ser ressaltado são os baixos índices de
produtividade da agricultura familiar que em partes estão
relacionados à baixa qualificação técnica, certamente o
ensino com formação agropecuária a médio e longo prazo
integrado
a
outras
diretrizes
impulsionaria
o
desenvolvimento sustentável do município, em especial o
da agricultura familiar.
Promover a educação profissionalizante com foco na
economia local.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Aumentar o número de jovens freqüentando o
ensino médio;
b) Reduzir a taxa de evasão escolar;
c) Desenvolvimento do capital humano;
d) Melhorar a qualificação técnica da agropecuária.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Realizar convênio com a Secretaria de Estado da
Educação - SEED;
b) Viabilizar recursos financeiros junto MEC/FNDE;
c) Implantar o ensino médio de formação
agropecuária nos Distritos de Santo Rei e
Cantuzinho.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, SEED e do Ministério da
Educação/Fundo Nacional da Educação – MEC/FNDE.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Longo (5 a 10 anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.
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Proposição 66 – Elaboração de projeto para implantação da escola do campo
IDENTIFICAÇÃO

Elaborar projeto para implantação da escola do campo.

JUSTIFICATIVA

Inexistência de projeto de viabilidade social e econômico
para implantação da escola do campo.
Fortalecer o processo de planejamento municipal.
a) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade;
b) Facilitar a captação de recursos das outras esferas
governamentais
e
organizações
não
governamentais.
a) Realizar diagnóstico sócio econômico relacionado
ao projeto;
b) Visitar uma unidade de escola do campo que
esteja em plena atividade;
c) Elaborar o projeto em parceria com a secretaria de
planejamento.

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, SEED e do Ministério da
Educação/Fundo Nacional da Educação – MEC/FNDE.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.
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Proposição 67 – Implantação da escola do campo.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Implantação da escola do campo.
Atualmente o município possui uma escola rural que está
prestes a ser desativada na Comunidade do Campinho a
referida escola possui as características adequadas para
implantação da escola do campo.
É uma iniciativa comunitária, que conta com o apoio de
organismos públicos e privados e tem a missão de
proporcionar a formação no ensino fundamental e
qualificação em agricultura aos jovens a partir de 14 anos
do meio rural, com ênfase na realidade regional, na
cidadania e na participação associativa. É uma escola
diferente, criada de acordo com as necessidades de cada
comunidade.
Outro aspecto importante a ser ressaltado são os baixos
índices de produtividade da agricultura familiar que em
partes estão relacionados à baixa qualificação técnica,
certamente escola do campo a médio e longo prazo
integrado
a
outras
diretrizes
impulsionaria
o
desenvolvimento sustentável do município.
Promover a educação profissionalizante com foco na
economia local.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Aumentar o número de jovens freqüentando o
ensino fundamental;
b) Reduzir a êxodo rural;
c) Desenvolvimento do capital humano;
d) Melhorar a qualificação técnica da agropecuária.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Realizar convênio com a Secretaria de Estado da
Educação - SEED;
b) Realizar parcerias através da Associação Regional
das Casas Familiares Rurais – ARCAFAR;
c) Viabilizar recursos financeiros junto MEC/FNDE;
d) Implantar a escola do campo.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, SEED e do Ministério da
Educação/Fundo Nacional da Educação – MEC/FNDE.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Longo (5 a 10 anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.
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4.4.3 Proposição da Diretriz: Estimular a Expansão do Ensino à Distância.
Proposição 68 – Elaboração de um plano de expansão do ensino à distância.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Elaborar plano de expansão do ensino a distância.
Inexistência de um plano de expansão do ensino a
distância. Em termos de localização geográfica
microrregional e macrorregional o município de Nova
Cantu está distante dos centros que oferecem ensino
superior presencial. Razão pela qual o ensino à distância
se torna uma alternativa viável.
É de fundamental importância que o município estabeleça
um plano estratégico quais os cursos prioritários que o
município necessita.
Fortalecer o processo de planejamento no âmbito
regional.
a) Promover o melhor aproveitamento possível do
ensino a distancia;
b) Melhor utilização dos recursos físicos e financeiros
disponíveis.
c) Facilitar a captação de investimentos tanto público
como privado.
a) Avaliação do ensino a distância oferecido
atualmente;
b) Avaliação das instituições que estão oferecendo o
ensino à distância.
Recursos próprios, Secretaria de Estado da Educação –
SEED, Ministério da Educação – MEC através do
programa Universidade Aberta do Brasil, Universidade
Federal do Paraná – UFPR/ITDE.
Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.
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Proposição 69 – Execução do plano de expansão do ensino à distância.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Executar plano de expansão do ensino superior e do
ensino pós-médio à distância.
Necessidade de expansão do ensino a distância.
Em termos de localização geográfica microrregional e
macrorregional o município de Nova Cantu está distante
dos centros que oferecem ensino superior presencial.
Razão pela qual o ensino à distância se torna uma
alternativa viável. Atualmente existem excelentes
instituições que oferecem o ensina à distância com
qualidade. Exemplos: ITDE/UFPR cursos pós-médio,
Universidade Estadual de Maringá – UEM curso normal
superior e o Programa Universidade Aberta do Brasil do
MEC. Trata-se de uma alternativa viável e estratégica
para o município de Nova Cantu.
Promover o desenvolvimento do capital humano local.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Melhorar os índices de desenvolvimento humano,
através da educação;
b) Melhorar os índices de competitividade do
município;

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Realizar convênio com instituições de ensino à
distância;
b) Inscrever o município no programa Universidade
Aberta do Brasil;
c) Viabilizar infra-estrutura física no município.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Secretaria de Estado da Educação –
SEED, Ministério da Educação – MEC através do
programa Universidade Aberta do Brasil, Universidade
Federal do Paraná – UFPR/ITDE.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Longo (5 a 10 anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.

Global Assessoria Pública e Empresarial

122
Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo Municipal – PDUOS
Município de Nova Cantu
P03 – Diretrizes e Proposições

4.4.4 Proposição da Diretriz: Promover a Inclusão Digital.
Proposição 70 – Implantação de telecentro de inclusão digital.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Implantar um telecentro de inclusão digital.
As tecnologias de informação e comunicação são hoje o
principal meio de adquirir, interpretar, expressar, produzir,
organizar e compartilhar o conhecimento, colocando-o a
serviço de interesses e necessidades. Deste modo é
imperativo que a população de Nova Cantu tenha direito
de acesso a equipamentos, linguagens e redes das
tecnologias de comunicação e informação. Sendo
necessário à implantação de laboratórios de informática
nas principais escolas e de um telecentro em local
estratégico visando o acesso por parte dos alunos e da
comunidade de forma geral.
Promover a inclusão digital.
a) Proporcionar à população carente, o acesso ao
mundo do conhecimento e da tecnologia;
b) Garantir aos alunos o direito de acesso ao universo
da internet e através dela, dispor das mais diversas
informações, trazendo uma visão nova no mundo
globalizado;
c) Permitir aos interessados o aprendizado na área de
informática, capacitando-o assim a sua inserção no
mercado de trabalho, proporcionando melhoria de
qualidade de vida.
a) Realizar convênio com o ministério das Ciências e
Tecnologias ou Ministério das Comunicações para
implantação do telecentro;
b) O telecentro será utilizado pelos alunos da rede
pública e pela população em geral.
c) A administração municipal manterá funcionários
habilitados e técnicos para acompanhar o
funcionamento do telecentro. As atividades serão
desenvolvidas de forma organizada e por
programação.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério das Comunicações e
Ministério das Ciências e Tecnologia.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.
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4.4.5 Proposição da Diretriz: Consolidar a Infra-Estrutura do Sistema de
Educação.
Proposição 71 – Elaboração de projeto para construção da nova sede
administrativa da secretaria de educação.
IDENTIFICAÇÃO
JUSTIFICATIVA
OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Elaborar projeto para construção da nova sede
administrativa da secretaria de educação, cultura e
esporte.
Inexistência de projeto para a construção da nova sede
administrativa da secretaria de educação, cultura e
esporte.
Fortalecer o processo de planejamento municipal.
a) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade.
a) Definir projeto com base nas atuais e futuras
necessidades da secretaria.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.
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Proposição 72 – Construção da nova sede administrativa da secretaria de
educação.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Construção da nova sede administrativa da secretaria de
educação, cultura e esporte.
A atual sede administrativa da secretaria de educação,
cultura e esporte não oferece condições de segurança
para execução dos trabalhos administrativos. Devido às
estruturas do atual prédio serem antigas e sem viabilidade
de executar reformas.
Promover melhores condições de infra-estrutura
administrativa.
a) Melhorar o desempenho da equipe administrativa;
b) Promover a segurança no trabalho.
a) Demolição da atual estrutura administrativa;
b) Executar obras de acordo com o projeto
estabelecido.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.
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4.4.6 Proposições da Diretriz: Consolidar a infra-estrutura do sistema de
saúde.
Proposição 73 – Elaboração de projetos para ampliar e reformar os postos
de saúde dos distritos.
IDENTIFICAÇÃO

Elaborar projetos para ampliar e reformar os postos de
saúde dos distritos Santo Rei e Cantuzinho.

JUSTIFICATIVA

Inexistência de projetos para reformar e ampliar os postos
de saúde dos distritos de acordo com as normas e
padrões estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde –
SUS.

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO
FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Fortalecer o processo de planejamento municipal.
a) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade;
b) Facilitar a captação de recursos através de outras
esferas governamentais.
a) Definir projeto com base nas atuais e futuras
necessidades dos postos;
b) Elaborar projeto com recursos humanos do próprio
município.
Recursos próprios, Ministério da Saúde e Secretaria de
Estado da Saúde.
Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria de Planejamento.
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Proposição 74 – Ampliação e reforma dos postos de saúde dos distritos.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Ampliar e reformar os postos de saúde dos distritos Santo
Rei e Cantuzinho.
Atualmente as Unidades de Saúde do Santo Rei e
Cantuzinho desenvolvem as seguintes atividades:
a) Consultas médicas com clinico geral;
b) Procedimentos básicos (injeção, inalação, curativos,
etc.);
c) Visitas domiciliares com equipe do Programa Saúde
da Família (agente comunitário de saúde, auxiliar de
enfermagem, enfermeira e médico);
d) Palestras preventivas;
e) Atendimentos às gestantes, hipertensos, diabéticos.
Sendo que os espaços físicos existentes são insuficiente
e inadequado para o desenvolvimento das atividades
acima descritas, onde os profissionais trabalham com
“dificuldade e as atividades comprometendo a qualidade
dos serviços prestados.
Com a readequação dos espaços físicos serão ampliadas
as ações dos postos dos distritos com atividades
preventivas relacionadas à saúde da mulher tais como:
exames ginecológicos e preventivo do câncer.
Dotar as unidades de saúde dos distritos de espaço físico
adequado.
a) Prestar serviços de saúde de qualidade;
b) Prover um ambiente adequado para os servidores
prestarem serviços;
a) Executar projeto técnico social e projeto de
engenharia conforme projeto aprovado;
b) Viabilizar convênio com Ministério da Saúde ou a
Secretaria Estado da Saúde.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério da Saúde e Secretaria de
Estado da Saúde.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Médio (três a cinco anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento de Obras.
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Proposição 75 – Construção da clínica de fisioterapia.
IDENTIFICAÇÃO

Construir novo espaço físico para a clínica de fisioterapia
de acordo com projeto existente.

JUSTIFICATIVA

Atual prédio não oferece condições adequadas para a
prestação dos serviços de fisioterapia.
Em relação ao pleito que é a construção de uma clínica
de fisioterapia se trata de uma necessidade primordial
para a melhoria da qualidade dos serviços prestados na
área de saúde pública. Pois atualmente o departamento
conta com recursos humanos adequados. Mas, o atual
prédio é improvisado e não adequado para a prestação
dos serviços.

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Dotar a clínica de fisioterapia de espaço físico adequado.
a) Prestar serviços de saúde de qualidade;
b) Prover um ambiente adequado para os servidores
prestarem serviços;
a) Executar as obras de acordo com o projeto de
engenharia;
b) Viabilizar convênio com Ministério da Saúde ou a
Secretaria Estado da Saúde.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério da Saúde e Secretaria de
Estado da Saúde.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento de Obras.
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Proposição 76 – Elaboração de projeto para readaptar o antigo centro de
saúde para implantação de uma clínica odontológica.
IDENTIFICAÇÃO

Elaborar projeto para readaptar o antigo centro de saúde
para implantação de uma clínica odontológica.

JUSTIFICATIVA

Inexistência de projeto técnico social e de engenharia
para adaptação do espaço físico do antigo centro de
saúde em uma clínica odontológica.

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO
FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Fortalecer o processo de planejamento municipal.
a) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade;
b) Facilitar a captação de recursos através de outras
esferas governamentais.
a) Definir projeto com base nas atuais e futuras
necessidades da clinica odontológica;
b) Elaborar projeto com recursos humanos do próprio
município.
Recursos próprios, Ministério da Saúde e Secretaria de
Estado da Saúde.
Curto (um a três anos após a elaboração do PDUOS).
Secretaria de Saúde.
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Proposição 77 – Readaptação do antigo centro de saúde para implantação de
uma clínica odontológica.
IDENTIFICAÇÃO

Readaptar o antigo centro de saúde para implantação de
uma clínica odontológica.

JUSTIFICATIVA

Não existência de uma clinica odontológica. É de
fundamental importância desenvolver na rede pública o
programa de saúde bucal, visando ampliar os serviços
básicos de saúde pública. Para a implantação da clínica
não será necessário a construção de um novo espaço
físico, e sim, adaptar os espaços físicos do atual centro
saúde que a partir de 2008 estará ocioso com a
conclusão da construção do novo centro de saúde.
Certamente a clinica odontológica irá contribuir de forma
significativa para a melhoria da qualidade de vida da
população.

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Melhorar a qualidade do sistema público de saúde.
a) Expandir os serviços de saúde de bucal;
b) Prover espaço adequado para a prestação dos
serviços;
c) Prover melhores condições de trabalho para os
servidores;
a) Viabilizar convênio com Ministério da Saúde ou a
Secretaria Estado da Saúde;
b) Executar as obras de acordo com projeto técnico e
projeto de engenharia;
c) Viabilizar a implantação do PSF – Bucal.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério da Saúde e Secretaria de
Estado da Saúde.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a elaboração do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Saúde.

Global Assessoria Pública e Empresarial

130
Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo Municipal – PDUOS
Município de Nova Cantu
P03 – Diretrizes e Proposições

Proposição 78 – Elaboração de projetos para construção de mini-postos nas
comunidades rurais.
IDENTIFICAÇÃO

Elaborar projetos para construir mini-postos de saúde nas
comunidades rurais.

JUSTIFICATIVA

Inexistência de projetos para construção dos mini-postos
de saúde. O município conta atualmente com o Programa
Saúde da Família Rural – PSFr. Onde estão sendo
promovidos atendimentos nas comunidades mais
populosas (assentamentos), sendo que os serviços
prestados pela equipe é improvisado nos pavilhões das
comunidades, desta forma se faz necessário a construção
de espaços físicos adequados.

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Fortalecer o processo de planejamento municipal.
a) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade;
b) Facilitar a captação de recursos através de outras
esferas governamentais.
a) Definir projeto com base no maior número de
habitantes por comunidade;
b) Elaborar em conjunto com o projeto de engenharia
o projeto técnico social;
c) Elaborar projeto com recursos humanos do próprio
município.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério da Saúde e Secretaria de
Estado da Saúde.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a elaboração do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Planejamento.
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Proposição 79 – Construção de mini-postos nas comunidades rurais.
IDENTIFICAÇÃO

Construir mini-postos de saúde nas comunidades rurais.

JUSTIFICATIVA

Inexistência de mini-postos de saúde nas comunidades
rurais. O município conta atualmente com o Programa
Saúde da Família Rural – PSFr. Onde estão sendo
promovidos atendimentos nas comunidades mais
populosas (assentamentos), sendo que os serviços
prestados pela equipe é improvisado nos pavilhões das
comunidades, desta forma se faz necessário a construção
de espaços físicos adequados. Os mini-postos só serão
viáveis desde que as comunidades se responsabilizem
pelos custos de manutenção e conservação dos espaços
físicos que serão utilizados uma vez a cada semana.

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Melhorar a qualidade do sistema público de saúde.
a) Melhorar a qualidade de saúde no meio rural;
b) Prover espaço adequado para a prestação dos
serviços;
c) Melhorar as condições de trabalho para a equipe
do PSFr.
a) Viabilizar convênio com Ministério da Saúde ou a
Secretaria de Estado da Saúde.
b) Implantação dos mini-postos de acordo com
projeto técnico social e projeto de engenharia;
c) Promover a manutenção e utilização plena do
espaço físico;
d) Estabelecer parcerias de manutenção com as
comunidades de forma organizada.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério da Saúde e Secretaria de
Estado da Saúde.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Longo (5 a 10 anos após a elaboração do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento de Obras.
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4.4.7 Proposição da Diretriz: Promover a implantação e consolidação dos
programas de saúde.
Proposição 80 – Consolidação dos programas de saúde existentes.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Consolidar os programas já existentes.
Deficiência de gestão no monitoramento e avaliação do
sistema.
O Sistema Único de Saúde tem como conceito básico a
transferência de recursos vinculados aos procedimentos
realizados pelos municípios através de programas
implantados de acordo com as diretrizes básicas
estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
Conforme os aspectos sócio-econômicos abordados na
ATI, o município de Nova Cantu possui índices
desfavoráveis de saúde pública. Desta forma, se faz
necessária a consolidação dos programas estabelecidos
através das políticas públicas do sistema único de saúde
– SUS.
Melhorar a qualidade do sistema público de saúde.
a) Aperfeiçoar o sistema de avaliação dos programas
de saúde existentes;
a) Aperfeiçoar o monitoramento e avaliação dos
seguintes programas:
Ø Convênio com o CIS-COMCAM;
Ø Programa Saúde da Família;
Ø Programa de Vacinação;
Ø Programa do Cartão SUS;
Ø Programa de Exames Laboratoriais;
Ø Agentes Comunitários de Saúde – PACS;
Ø Programa de Vigilância Sanitária;
Ø Programa Farmácia Básica.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério da Saúde e Secretaria
Estadual de Saúde.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Médio (três a cinco anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Saúde.
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Proposição 81 – Implantação de novos programas de saúde.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ESTRATÉGIA DE
AÇÃO
FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Implantar novos programas de saúde.
Inexistência de alguns programas financiados pelo
Ministério da Saúde.
O Sistema Único de Saúde tem como conceito básico a
transferência de recursos vinculados aos procedimentos
realizados pelos municípios através de programas
implantados de acordo com as diretrizes básicas
estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
Conforme os aspectos sócio-econômicos abordados na
ATI, o município de Nova Cantu possui índices críticos
relacionados à mortalidade infantil, a média (2000 até
2004) do município foi de 28,98 (por 1.000 nascidos
vivos), enquanto que o estado do Paraná foi de 17,33
para o mesmo período. Já a expectativa de vida ficou
abaixo da média, comparado com a média do estado. O
município de Nova Cantu possui uma expectativa de vida
de 64,4 anos, enquanto que o estado do Paraná é de 69,8
anos. Desta forma, se faz necessário ampliar o número
dos programas estabelecidos através das políticas
públicas do Sistema Único de Saúde – SUS.
Melhorar a qualidade do sistema público de saúde.
a) Reduzir os índices de mortalidade infantil;
b) Aumentar a expectativa de vida da população;
c) Oferecer novos serviços de saúde pública.
a) Avaliar a viabilidade técnica, econômica e social
dos programas dos a serem implantados;
b) Realizar convênios para a implantação dos novos
programas;
Recursos próprios, Ministério da Saúde e Secretaria de
Estado da Saúde.
Médio (três a cinco anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria de Saúde.
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4.4.8 Proposições da Diretriz: Consolidar a infra-estrutura do sistema de
promoção social.
Proposição 82 – Elaboração de projeto para a construção do centro de
referência de assistência social – CRAS.
IDENTIFICAÇÃO

Elaborar projeto para construção do Centro de Referência
de Assistência Social – CRAS.

JUSTIFICATIVA

Inexistência de projeto para construção do Centro de
Referência de Assistência Social – CRAS. Os problemas
de exclusão social que afetam crianças e adolescentes,
idosos, portadores de deficiência, mulheres e
desempregados, não poderão ser equacionados, caso,
não seja considerado a unidade familiar. Desta forma se
faz necessário a construção do Centro de Referencia de
Assistência Social – CRAS, com a finalidade de
atendimento as famílias em condições de vulnerabilidade
social.

OBJETIVO GERAL

Fortalecer o processo de planejamento municipal.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade;
b) Facilitar a captação de recursos através de outras
esferas governamentais.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Definir projeto com base nas necessidades do
município;
b) Elaborar em conjunto com o projeto de engenharia
o projeto técnico social;
c) Elaborar projeto com recursos humanos do próprio
município.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Planejamento.
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Proposição 83 – Construção do centro de referência de assistência social –
CRAS.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO
FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Construção do centro de referência de assistência
social – CRAS.
Atual espaço físico não atende as necessidades da
secretaria.
Os problemas de exclusão social que afetam crianças e
adolescentes, idosos, portadores de deficiência, mulheres
e desempregados, não poderão ser equacionados, caso,
não seja considerado a unidade familiar. Desta forma se
faz necessário a construção do Centro de Referencia de
Assistência Social – CRAS, com a finalidade de
atendimento as famílias em condições de vulnerabilidade
social.
Impulsionar o processo de inclusão social, através do
CRAS, visando propiciar novos aprendizados e favorecer
o desenvolvimento social e pessoal das famílias.
a) Desenvolver atividades de atendimento, orientação
acerca dos serviços sociais, encaminhamento,
acompanhamento,
suporte
social,
visitas
domiciliares entre outras;
b) Organizar a demanda por serviços sociais;
c) Estimular ações integradas de intervenção na
realidade social;
d) Mediar à demanda e a oferta de serviços sociais
através da orientação ao acesso de serviços
cadastrados;
e) Atuar em estreita parceria com os conselhos e a
sociedade civil organizada;
f) Estimular e valorizar o papel da mulher no âmbito
da família;
g) Desenvolver atividades sócio-educativas com as
famílias com vistas a ampliar o universo
informacional e de ação participativa.
a) Viabilizar convênio com a Secretaria de Estado do
Trabalho, Emprego e Promoção Social para a
construção e manutenção do CRAS;
b) Viabilizar convênio com MDS para manutenção do
CRAS.
Recursos próprios, Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate a Fome - MDS e Secretaria de Estado do
Trabalho, Emprego e Promoção Social – SETP.
Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria do Trabalho e Promoção Social.
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Proposição 84 – Elaboração de projeto para a construção de espaço
comunitário integrado com área de lazer.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Elaborar projeto para construção de espaço comunitário
integrado com área de lazer.
Inexistência de projeto para construção de espaço
comunitário integrado com área de lazer.
O processo de combate das desigualdades sociais passa
pela organização das comunidades em seus próprios
bairros, e está organização depende também de uma
condição mínima de infra-estrutura (espaço comunitário)
para que as associações possam realizar suas reuniões,
festividades e atividades culturais. Sem dúvida, são
fatores essenciais para a melhoria da qualidade de vida
da população. Integrado ao espaço comunitário se faz
necessário a construção de uma quadra de areia e um
mini-parque infantil.
Fortalecer o processo de planejamento municipal.
a) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade;
b) Facilitar a captação de recursos através de outras
esferas governamentais.
a) Definir projeto com base nas necessidades dos
bairros;
b) Viabilizar área para construção do espaço social;
c) Elaborar em conjunto com o projeto de engenharia
o projeto técnico social.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate a Fome - MDS e Secretaria de Estado do
Trabalho, Emprego e Promoção Social – SETP.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Planejamento.
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Proposição 85 – Construção do espaço comunitária integrado com área de
lazer.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO
FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Construir espaço comunitário integrado com área de lazer
próximo aos Conjuntos Gralha Azul, Mutirão e São
Sebastião.
Inexistência de espaço comunitário nos referidos bairros.
O processo de combate das desigualdades sociais passa
pela organização das comunidades em seus próprios
bairros, e está organização depende também de uma
condição mínima de infra-estrutura (espaço comunitário)
para que as associações possam realizar suas reuniões,
festividades e atividades culturais. Integrado ao espaço
comunitário se faz necessário a construção de uma
quadra de areia e um mini-parque infantil. Sem dúvida,
são fatores essenciais para a melhoria da qualidade de
vida da população local.
Proporcionar um espaço adequado para que as
associações de bairros possam desenvolver suas
atividades sociais.
a) Proporcionar um espaço para as atividades
festivas dos bairros;
b) Proporcionar um espaço para realização de
atividade de organização social;
c) Fortalecer a identidade da população com o seu
bairro;
d) Proporcionar um local adequado para realização
de palestras, cursos e treinamentos visando à
melhoria da qualificação profissional.
a) Realizar convênio com o MDS e a SETP;
b) Executar projeto técnico social e projeto
arquitetônico.
Recursos próprios, Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate a Fome - MDS e Secretaria de Estado do
Trabalho, Emprego e Promoção Social – SETP.
Médio (três a cinco anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento de Obras.
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Proposição 86 – Readequação de espaço físico do distrito Santo Rei para
implantação do projeto cozinha comunitária.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO
FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Readequar espaços físicos do distrito do Santo Rei para
implantação do projeto cozinha comunitária.
Inexistência de espaço físico adequado.
O programa cozinha comunitária se trata de um projeto do
governo federal, através do MDS onde tem por finalidade
básica trabalhar a questão nutricional das populações
vulneráveis socialmente. Sendo que o município foi
contemplado no corrente ano para receber uma cozinha
comunitária.
Promover a produção refeições e qualificação em
ambientes adequados, com qualidade e compatíveis com
os requisitos para uma alimentação saudável
a) Promover
uma
alimentação
saborosa,
diversificada, econômica e rica em nutrientes;
b) Promover a capacitação em produção de refeições
para a população local.
c) Promover ações de educação alimentar.
a) Efetuar a aquisição dos equipamentos;
b) Capacitar a comunidade para a gestão do
empreendimento;
c) Realizar avaliações periódicas da utilização do
empreendimento.
Recursos próprios, Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate a Fome - MDS e Secretaria de Estado do
Trabalho, Emprego e Promoção Social – SETP.
Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria do Trabalho e Promoção Social.
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Proposição 87 – Elaboração de projeto para implantação do projeto cozinha
comunitária no Distrito Cantuzinho.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ESTRATÉGIA DE
AÇÃO
FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Elaborar projeto para implantação do projeto cozinha
comunitária no Distrito Cantuzinho.
Inexistência de projeto para implantação de cozinha
comunitária no Distrito Cantuzinho.
O programa cozinha comunitária se trata de um projeto do
governo federal, através do MDS onde tem por finalidade
básica trabalhar a questão nutricional das populações
vulneráveis socialmente. Sendo que o município foi
contemplado no corrente ano para receber tais
investimentos.
Fortalecer o processo de planejamento municipal.
a) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade;
b) Facilitar a captação de recursos através do
MDS/Secretaria Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional.
a) Ficar atento em relação às publicações de editais
do MDS;
b) Cadastrar proposta do município junto ao MDS.
Recursos próprios, Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate a Fome - MDS e Secretaria de Estado do
Trabalho, Emprego e Promoção Social – SETP.
Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria do Trabalho e Promoção Social.
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Proposição 88 – Implantação do projeto cozinha comunitária no Distrito
Cantuzinho.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Implantar cozinha comunitária no Distrito Cantuzinho.
Inexistência de cozinha comunitária no referido distrito.
O programa cozinha comunitária se trata de um projeto do
governo federal, através do MDS onde tem por finalidade
básica trabalhar a questão nutricional das populações
vulneráveis socialmente.
Promover a produção refeições e qualificação em
ambientes adequados, com qualidade e compatíveis com
os requisitos para uma alimentação saudável
a) Promover
uma
alimentação
saborosa,
diversificada, econômica e rica em nutrientes;
b) Promover a capacitação em produção de refeições
para a população local;
c) Promover ações de educação alimentar.
a) Estabelecer convênio com o MDS;
b) Executar as obras de readequação de espaços
físicos;
c) Efetuar a aquisição dos equipamentos;
d) Capacitar a comunidade para a gestão do
empreendimento;
e) Realizar avaliações periódicas da utilização do
empreendimento.
Recursos próprios, Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate a Fome - MDS e Secretaria de Estado do
Trabalho, Emprego e Promoção Social – SETP.
Médio (três a cinco anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria do Trabalho e Promoção Social.
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4.4.9 Proposições da Diretriz: Consolidar e ampliar os programas de
promoção social.
Proposição 89 – Consolidação dos programas de promoção social
existentes.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Consolidar os programas já existentes de promoção
social.
Ausência de avaliação ou avaliação ineficiente dos
programas sociais.
O Sistema Único de Assistência Social – SUAS, tem
como conceito básico a transferência de recursos
vinculados
aos
procedimentos
realizados
pelos
municípios através de programas implantados de acordo
com as diretrizes básicas estabelecidas pelo MDS.
Desta forma, se faz necessária a consolidação dos
programas estabelecidos através das políticas públicas do
Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
Melhorar a qualidade do sistema público de assistência e
promoção social.
a) Aperfeiçoar o sistema de avaliação dos programas
de assistência e promoção social existentes;
b) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade.
a) Aperfeiçoar o monitoramento e avaliação dos
seguintes programas:
Ø Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;
Ø Programa Bolsa Família;
Ø Benefício de Prestação Continuada;
Ø Cozinha Comunitária;
Ø Programa Leite das Crianças;
Ø Programa Mamãe Feliz.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, MDS, SETP e Provopar Estadual.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria do Trabalho e Promoção Social.
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Proposição 90 – Implantação de novos programas de promoção social.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Implantar novos programas de promoção social.
Existência de público alvo para implantação de novos
programas.
O Sistema Único de Assistência Social – SUAS, tem
como conceito básico a transferência de recursos
vinculados
aos
procedimentos
realizados
pelos
municípios através de programas implantados de acordo
com as diretrizes básicas estabelecidas pelo MDS.
Desta forma, se faz necessária a consolidação dos
programas estabelecidos através das políticas públicas do
Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
Expandir a rede de serviços sociais básicos.
a) Promover a qualidade de vida da população local;
b) Promover a inclusão social;
c) Reduzir as desigualdades sócio-econômica
a) Avaliar a realidade local para implementação de
programas de acordo com as demandas existentes;
b) Solicitar a realização de parcerias junto ao MDS na
implantação dos programas;
c) Solicitar a realização de parcerias junto a SETP para a
implantação dos programas.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, MDS, SETP e Provopar Estadual.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Médio (três a cinco anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria do Trabalho e Promoção Social.
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4.4.10 Proposição da Diretriz: Consolidar a infra-estrutura do sistema de
cultura.
Proposição 91 – Construção do centro cultural.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO
FONTES DE
RECURSOS:

Construir do Centro Cultural.
O município de Nova Cantu não possui um centro cultural
para apresentação de atividades culturais (teatro, danças,
músicas, etc.). Embora, as atividades culturais não se
resumem apenas ao espaço físico ele (centro cultural) é
importante para impulsionar as atividades culturais.
Proporcionar
um
espaço
adequado
para
o
desenvolvimento cultural.
a) Estimular o desenvolvimento de uma política
pública de cultura;
b) Promover o acesso da população nas
apresentações
artísticas
e
culturais.
Proporcionando um desenvolvimento humano de
forma reflexiva e critica.
c) Promover a profissionalização de grupos artísticos
e culturais, tendo como finalidade proporcionar a
geração de renda.
a) Elaborar projeto técnico social e projeto
arquitetônico para construção do centro cultural;
b) Realizar convênio com o Ministério da Cultura ou
Secretaria de Estado da Cultura na viabilização de
recursos financeiros.
Recursos próprios, Ministério da Cultura, Secretaria de
Estado da Cultura e SEDU/PARANACIDADE.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento de Obras.
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4.4.11 Proposição da Diretriz: Promover uma política pública de cultura.
Proposição 92 – Estruturação de programas culturais.
IDENTIFICAÇÃO
JUSTIFICATIVA
OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO
FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Estruturar programas culturais.
Atualmente as ações culturais são realizadas de uma
forma aleatória.
É necessário a formulação e execução de programas
culturais dentro de uma política pública de cultura.
Promover uma política pública de cultura.
a) Estimular o desenvolvimento de uma política
pública de cultura;
b) Promover o acesso da população nas
apresentações
artísticas
e
culturais.
Proporcionando um desenvolvimento humano de
forma reflexiva e crítica.
c) Promover a profissionalização de grupos artísticos
e culturais, tendo como finalidade proporcionar a
geração de renda.
a) Estimular a criação de uma fundação cultural;
b) Realizar convênio com o Ministério da Cultura ou
Secretaria de Estado da Cultura na viabilização de
recursos financeiros.
Recursos próprios, Ministério da Cultura, Secretaria de
Estado da Cultura e SEDU/PARANACIDADE.
Médio (um a três anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte/Departamento
de Cultura.
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4.4.12 Proposições da Diretriz: Consolidar a infra-estrutura do sistema de
esporte e lazer.
Proposição 93 – Adaptar as quadras cobertas dos distritos para mini-ginásio
poli esportivo.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO
FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Adaptar as quadras cobertas dos distritos do Santo Rei e
Cantuzinho para mini-ginásio poli esportivo.
Atualmente os distritos tem quadra poli esportiva coberta,
sendo necessário a realização de adaptações para
transformar as duas quadras em mini-ginásio de esporte,
podendo inclusive fazer adaptações para apresentações
culturais (construção de palco) e adaptação para
construção de canchas de bocha, atividade que
tradicionalmente atrai o público idoso.
Proporcionar
um
espaço
adequado
para
o
desenvolvimento esportivo nos distritos.
a) Estimular a pratica esportiva;
b) Promover a integração comunitária;
c) Promover modalidades esportivas para diferentes
faixas etárias;
d) Coibir a marginalidade.
a) Elaborar projeto técnico social e projeto
arquitetônico para adaptação das quadras;
b) Realizar convênio com o Ministério do Esporte,
Paraná Esportes ou Secretária de Estado da
Educação – SEED.
Recursos próprios, Ministério do Esporte, SEED e
SEDU/PARANACIDADE.
Longo (5 a 10 anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento de Obras.
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Proposição 94 – Construção de área de lazer integrada ao ginásio de
esportes.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

FONTES DE
RECURSOS:

Construir de área de lazer integrada ao ginásio de
esportes.
Os bairros próximos ao ginásio de esportes não possuem
áreas de lazer, no entanto o ginásio está edificado em
uma área extensa com vegetação rasteira, onde pode ser
utilizado como área de lazer (campo de futebol suíço,
quadra de areia e parque infantil). Facilitando inclusive a
manutenção pelo fato do ginásio de esportes possuir
servidores permanentes no local.
Proporcionar
um
espaço
adequado
para
o
desenvolvimento esportivo nos distritos.
a) Estimular a pratica esportiva;
b) Promover a integração comunitária;
c) Coibir a marginalidade.
a) Realizar convênio com o Ministério do Esporte,
Paraná Esportes e Fundo da Infância e
Adolescência – FIA;
b) Executar projeto técnico social e projeto
arquitetônico;
c) Organização de eventos tendo como finalidade
utilização do espaço de lazer.
Recursos próprios, Ministério do Esporte e Fundo da
Infância e Adolescência – FIA.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento de Obras.
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Proposição 95 – Construção de parque público ecológico e de lazer.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO
FONTES DE
RECURSOS:

Construir parque público ecológico e de lazer (lago
artificial, pista de caminhada e academia da terceira
idade).
A implantação de parque público ecológico e de lazer
proporcionará ao município de Nova Cantu, um atrativo a
mais aos visitantes e também a população local,
contribuindo desta forma com a geração de renda e
melhoria da qualidade de vida da população local. Outro
aspecto importante a ser ressaltado é que a região a ser
implantado o parque, se trata de um local que está em
processo de degradação ambiental e proporcionando uma
péssima imagem para a cidade (criação de suínos em
espaço aberto). Certamente com a intervenção além da
recuperação da área estaremos proporcionando uma
excepcional visão paisagística em local estratégico da
cidade (acesso da cidade PR 239 no sentido ao Município
de Campina da Lagoa).
Proporcionar melhoria da qualidade de vida da população
local.
a) Estimular a pratica esportiva;
b) Promover a integração comunitária;
c) Proporcionar um local adequado para realização
de eventos de lazer;
d) Proporcionar um novo visual paisagístico para a
entrada da cidade;
e) Proporcionar a recuperação ambiental de áreas
que atualmente estão degradadas.
a) Realizar convênio com o Ministério do Turismo e
Secretaria de Estado do Meio Ambiente para
viabilização de recursos financeiros;
b) Executar projetos arquitetônicos e paisagístico.
Recursos próprios, Ministério do Turismo, Ministério do
Esporte e Secretaria de Estado do Meio Ambiente –
SEMA.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento de Obras.
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Proposição 96 – Elaboração de projeto para reformar e remodelar o ginásio
de esportes.
IDENTIFICAÇÃO

Elaborar projeto para reformar e remodelar o ginásio
de esportes.

JUSTIFICATIVA

Inexistência de projeto para reformar e remodelar o
ginásio de esportes. O atual ginásio de esportes da sede
do município esta necessitando de uma ampla reforma da
parte estrutural, hidráulica e elétrica. Também existe a
necessidade de proporcionar uma remodelação
arquitetônica, tendo em vista proporcionar uma maior
identidade com a cidade de Nova Cantu.

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ESTRATÉGIA DE
AÇÃO
FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Fortalecer o processo de planejamento municipal.
a) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade;
b) Facilitar a captação de recursos junto aos
governos estadual e federal.
a) Realizar um diagnóstico in loco das atuais
condições físicas do ginásio de esportes;
b) Elaborar projeto de reforma e de remodelação
arquitetônica.
Recursos próprios, Ministério do Turismo, Ministério do
Esporte e Secretaria de Estado do Meio Ambiente –
SEMA.
Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria de Planejamento.
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Proposição 97 – Execução da reforma e remodelação do ginásio de esportes.
IDENTIFICAÇÃO

Executar a reforma e a remodelação do ginásio de
esportes.

JUSTIFICATIVA

O atual ginásio de esportes da sede do município esta
necessitando de uma ampla reforma da parte estrutural,
hidráulica e elétrica. Também existe a necessidade de
proporcionar uma remodelação arquitetônica, tendo em
vista proporcionar uma maior identidade com a cidade de
Nova Cantu.

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO
FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Promover a melhoria física do ginásio de esportes.
a) Estimular a pratica esportiva;
b) Promover a modernização da infra-estrutura
esportiva;
c) Promover uma melhor imagem do município no
âmbito regional (ginásio está localizado nas
margens da PR 239).
a) Realizar convênio com o Ministério do Esporte;
b) Executar as obras de acordo com projeto
elaborado;
Recursos próprios, Ministério do Turismo, Ministério do
Esporte e Secretaria de Estado do Meio Ambiente –
SEMA.
Longo (5 a 10 anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento de Obras.
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Proposição 98 – Elaboração de projeto para implantação de campos de
futebol suíço nas comunidades rurais.
IDENTIFICAÇÃO

Elaborar projeto para implantação de campos de futebol
suíço nas comunidades rurais.

JUSTIFICATIVA

Inexistência de projeto para implantação de campos de
futebol suíço nas comunidades rurais. Como foi
demonstrado através da ATI, o município de Nova Cantu
possui 23 associações no meio rural, todas as
associações possui um ponto de referência (igreja, salão
de festas). Cerca de 40% das associações não possuem
campos de futebol suíço, sendo uma das solicitações das
comunidades rurais em termos de lazer no meio rural.

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO
FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Fortalecer o processo de planejamento municipal.
a) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade;
b) Facilitar a captação de recursos junto aos
governos estadual e federal.
a) Realizar um diagnóstico in loco das atuais
condições das áreas das associações que não
possuem campo de futebol suíço;
b) Elaborar projeto para implantação dos campos de
futebol suíço no meio rural.
Recursos próprios.
Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria de Planejamento.
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Proposição 99 – Implantação de campos de futebol suíço nas comunidades
rurais.
IDENTIFICAÇÃO

Implantar campos de futebol suíço nas comunidades
rurais.

JUSTIFICATIVA

Inexistência de campos de futebol suíço em algumas
comunidades rurais. Como foi demonstrado através da
ATI, o município de Nova Cantu possui 23 associações no
meio rural, todas as associações possui um ponto de
referência (igreja, salão de festas). Cerca de 40% das
associações não possuem campos de futebol suíço,
sendo uma das solicitações das comunidades rurais em
termos de lazer no meio rural.

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Promover a integração através da pratica esportiva.
a) Promover a melhoria da qualidade de vida da
população rural;
c) Fortalecer as comunidades rurais.
a) Com base no projeto elaborado viabilizar recursos
financeiros para dotar as comunidades de campos
de futebol suíço;
b) Priorizar as comunidades com maior numero de
população;
c) Priorizar comunidades com maior grau de
organização.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério do Esporte.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Longo (5 a 10 anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento de Obras.
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4.4.13 Proposições da Diretriz: Consolidar uma política pública de esporte e
lazer.
Proposição 100 – Estruturação de projetos desportivos e de lazer.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Estruturar projetos desportivos e de lazer.
O município de Nova Cantu possui uma grande carência
em atividades esportivas para as diversas faixas etárias
em especial para o público: crianças e adolescentes.
Onde a implantação de programas nos moldes do
“Segundo Tempo” O programa tem como finalidade
desenvolver a sociabilidade, conhecimentos, valores e
habilidades exigidas na vida cotidiana e ampliar o
universo cultural e a criatividade de crianças,
adolescentes e jovens, de 7 a 17 anos de idade, em
situação de risco social, explorando com eles diferentes
possibilidades lúdicas, artísticas e esportivas.
Democratizar o acesso à prática esportiva como ação
integrada à atividade educacional.
a) Diminuir a situação de exclusão e risco social das
crianças, adolescentes e jovens;
b) Ampliar o universo educacional, estimulando o
interesse pela prática esportiva; e
c) Incentivar a valorização do espírito cívico, da ética
e da disciplina, aliados ao desenvolvimento de
habilidades motoras e do equilíbrio emocional;
a) Cadastrar o município junto ao Ministério do
Esporte;
b) Realizar convênio com o Ministério do Esporte;
c) Desenvolver metodologia que supere a simples
ocupação do tempo livre, assegurando o
desenvolvimento das diferentes habilidades
motoras e direitos da pessoa;
d) Desenvolver um serviço social atrativo, criativo,
dinâmico e diversificado, capaz de competir com
as alternativas anti-sociais.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios e Ministério do Esporte.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Médio (três a cinco anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria da Educação, Cultura e Esporte/Departamento
de Esporte e Lazer.
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4.4.14 Proposições da Diretriz: Promover a elaboração e implementação de
um plano municipal de habitação social.
Proposição 101 – Elaboração de um plano municipal de habitação de
interesse social.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Elaborar um plano municipal de habitação de interesse
social.
Inexistência de um plano municipal de habitação de
interesse social.
Embora o município de Nova Cantu venha recebendo um
número significativo de habitações sociais, ainda assim
existe um déficit composto por sub-habitações localizadas
nos bairros Vila Rica e Vila Santa Terezinha, bairros estes
que estão próximos ao Rio Tonete sempre sujeitos a
inundações e em condições insalubridade. Além da
questão urbana, tem o déficit habitacional no meio rural
onde é mais difícil a sua visualização devido a sua
dispersão. Através da elaboração de um plano será
possível proporcionar ações de forma permanente e com
planejamento de médio e longo prazo visando à solução
definitiva da questão habitacional.
Fortalecer o planejamento municipal.
a) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade;
b) Facilitar a viabilização de convênios com os outros
entes federados.
a) Diagnóstico
completo
das
sub-habitações
localizadas no município;
b) Realização do cadastro social de todas as famílias
que moram em sub-habitações;
c) Criação do Conselho Municipal de Habitação.
d) Viabilização de recursos junto ao Ministério das
Cidades para realização do Plano Municipal de
Habitação de Interesse Social;
e) Identificação das Zonas de Especiais de Interesse
Social – ZEIS.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios e Ministério das Cidades.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Planejamento.
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Proposição 102 – Implantação do plano municipal de habitação de interesse
social no meio urbano.
IDENTIFICAÇÃO

Implantar o plano municipal de habitação de interesse
social no meio urbano.

JUSTIFICATIVA

Existência de demanda por habitações de interesse
social.
Embora o município de Nova Cantu venha recebendo um
número significativo de habitações sociais, ainda assim
existe um déficit composto por sub-habitações localizadas
nos bairros Vila Rica e Vila Santa Terezinha, bairros estes
que estão próximos ao Rio Tonete sempre sujeitos a
inundações e em condições insalubridade. Em relação às
novas áreas a serem ocupadas foi abordado no eixo
desenvolvimento urbano sustentável na diretriz das Zona
Especial de Interesse Social – ZEIS.

OBJETIVO GERAL

Acabar com déficit habitacional de forma gradativa e
permanente no meio urbano.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

a) Construção de moradias integradas com ações
sócio-educativas;
b) Recuperação das áreas degradadas, coibindo
novas invasões;
c) Fortalecer ações de organização comunitária.
a) Viabilizar a aquisição de áreas para habitação de
interesse social de acordo as áreas delimitadas
para expansão urbana;
b) Ocupar os vazios urbanos para habitação social de
acordo com o zoneamento urbano a ser proposto
no PDUOS;
c) Viabilizar recursos junto ao Ministério das Cidades
dentro dos programas estabelecidos através de
consulta prévia;
d) Viabilizar parcerias com a COHAPAR para
construção de conjuntos habitacionais e o
programa vazios urbanos;
e) Viabilizar recursos com a CAIXA para o subsídio
financeiro através da resolução 460.
Recursos próprios, Ministério das Cidades, COHAPAR e
CAIXA.
Longo (5 a 10 anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria de Planejamento.
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Proposição 103 – Implantação do plano municipal de habitação de interesse
social no meio rural.
IDENTIFICAÇÃO

Implantar o plano municipal de habitação de interesse
social no meio rural.

JUSTIFICATIVA

Elevada demanda por habitações no meio rural.
O município de Nova Cantu possui 60% da sua população
vivendo no meio rural com fortes bases na agricultura
familiar e com déficit habitacional no meio rural.
Existem atualmente um número aproximado de 200
famílias do meio rural que residem em sub-habitações,
sendo necessário a realização de uma política
habitacional consistente para o meio rural.

OBJETIVO GERAL

Acabar com déficit habitacional de forma gradativa e
permanente no meio rural.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO
FONTES DE
RECURSOS:

a) Construção de moradias integradas com ações
sócio-educativas;
b) Melhoria da qualidade de vida no meio rural;
c) Redução do êxodo rural.
a) Viabilizar recursos junto ao ministério do
desenvolvimento agrário – MDA;
b) Viabilizar parcerias com a COHAPAR para
construção de unidades habitacionais;
c) Viabilizar recursos com a CAIXA para o subsídio
financeiro através da resolução 460.
Recursos próprios, Ministério das Cidades, Ministério do
Desenvolvimento Agrário, COHAPAR, SEAB e CAIXA.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Longo (5 a 10 anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

SICFAMA/Departamento de Fomento Agropecuário.
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4.5

Proposições do Eixo de Desenvolvimento Ambiental Sustentável.

O Desenvolvimento Ambiental Sustentável é um dos eixos que o município
deve caminhar nos próximos 10 anos, ou seja, até o final do ano 2016. A
metodologia adotada proporcionou a formação dos grandes eixos do
desenvolvimento, em seguida as diretrizes que vão orientar as proposições que são
ações e atividades alinhavadas com o eixo de desenvolvimento.
As diretrizes do eixo Desenvolvimento Ambiental Sustentável, são:
I. Promover a recuperação de áreas degradadas;
II. Elaborar e implementar um plano municipal de gestão dos resíduos;
III. Promover e intensificar ações de saneamento básico;
IV. Promover a proteção do patrimônio ambiental.
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4.5.1 Proposição da Diretriz: Promover a Recuperação de Áreas Degradadas.
Proposição 104 – Elaboração de um plano de recuperação das áreas
degradadas do rio Tonete e do córrego Arruda.
IDENTIFICAÇÃO

Elaborar plano de recuperação das áreas degradadas do
rio Tonete e do córrego Arruda no trecho que contorna a
área urbana da cidade.

JUSTIFICATIVA

Inexistência de plano para recuperação das áreas
degradadas.
O rio Tonete e o Córrego Arruda estão parcialmente
degradados não apenas pelas famílias que moram nas
margens dos rios e sim também pelo recebimento de
dejetos humanos provenientes de ligações clandestinas
na rede de galerias pluviais. A recuperação dessas áreas
não se resolve apenas removendo as famílias, o que já
não pouco, e sim, através de um plano de recuperação
elaborado por equipe de profissionais (engenheiro
ambiental, arquiteto, engenheiro civil, assistente social,
economista, advogado). Onde sejam contemplados
aspectos ambientais até a promoção social das famílias
através da geração de renda (proposição inclusão
produtiva).

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Fortalecer o processo de planejamento municipal.
a) Promover a avaliação dos impactos ambientais da
área envolvida;
b) Cadastrar as famílias com residências nas faixas
dos 30 metros;
c) Coletar dados pessoais através de questionário,
aspecto ambiental, aspecto social e econômico;
d) Facilitar a captação de recursos de outros entes
federados.
a) Fazer um diagnóstico das residências e demais
áreas que compreendem o perímetro urbano de
Nova Cantu, localizadas dentro da faixa de 30m,
correspondente à área de mata ciliar;
b) Fazer um diagnóstico da infra-estrutura (energia e
água) existente na área de preservação.
Recursos próprios, Ministério das Cidades, Ministério do
Meio Ambiente, Secretaria de Estado do Meio Ambiente –
SEMA, Ministério da Integração Nacional.
Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria de Planejamento.
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Proposição 105 – Execução do plano de recuperação das áreas degradadas
do rio Tonete e do córrego Arruda.
IDENTIFICAÇÃO

Executar plano de recuperação das áreas degradadas do rio
Tonete e do córrego Arruda no trecho que contorna a área
urbana da cidade.

JUSTIFICATIVA

Existência de áreas degradadas próximas ao perímetro
urbano.
O rio Tonete e o Córrego Arruda estão parcialmente
degradados não apenas pelas famílias que moram nas
margens dos rios e sim também pela população de modo
geral através do recebimento de dejetos humanos
provenientes de ligações clandestinas na rede de galerias
pluviais. A recuperação dessas áreas se dará somente
através da implementação do plano de recuperação
integrado por uma serie de ações distintas, que tenham
como finalidade a recuperação do aspecto ambiental até a
promoção social das famílias através da geração de renda
(proposição inclusão produtiva).

OBJETIVO GERAL

Promover a recuperação das áreas degradadas de forma
gradativa e permanente através de um processo de
planejamento formalizado.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

a) Promover a melhoria do aspecto ambiental;
b) Promover a qualidade de vida das populações que
residem nas áreas degradadas;
c) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade.
a) Remanejar para outro espaço as famílias que moram
em casas que se encontram em situação precária,
pois são casas mal estruturadas, com goteiras,
infiltração e sujeitas a desmoronamento por estarem
muito próximas ao rio;
b) A remoção deve ocorrer dentro do planejamento das
áreas estabelecidas através de mapas de
localização;
c) Remover infra-estrutura (energia e água) existente na
área de preservação;
d) Isolar a área de 30m a cada margem do rio para que
a regeneração natural da mata ciliar ou executar o
plantio de mudas nativas.
Recursos próprios, Ministério das Cidades, Ministério do
Meio Ambiente, Secretaria de Estado do Meio Ambiente –
SEMA, Ministério da Integração Nacional.
Longo (5 a 10 anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento de Serviços
Urbanos.
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4.5.2 Proposições da Diretriz: Elaborar e Implementar um Plano Municipal de
Gestão dos Resíduos.
Proposição 106 – Elaboração de um plano municipal de gestão de resíduos
sólidos.
IDENTIFICAÇÃO

Elaborar plano de gestão de resíduos sólidos.

JUSTIFICATIVA

Inexistência de um plano municipal de gestão dos
resíduos sólidos.
O município de Nova Cantu possui uma série de
problemas relacionados à questão dos resíduos sólidos,
sendo os principais:
a) Não realiza a coleta seletiva dos resíduos sólidos;
b) Não possui aterro sanitário regularizado;
c) Não possui um calendário organizado de retirada
de entulhos.

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Fortalecer o processo de planejamento municipal.
a) Promover um ambiente favorável a realização de
investimentos com eficiência, eficácia e efetividade;
b) Facilitar a captação de recursos junto às outras
esferas governamentais.
a) Promover através de estatísticas um levantamento
da quantidade (quilograma) de lixo gerado/dia;
b) Mobilizar a sociedade organizada para elaboração
do plano;
c) Promover o levantamento de áreas apropriadas
para implantação de aterro sanitário.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério das Cidades, Ministério do
Meio Ambiente, Secretaria de Estado do Meio Ambiente –
SEMA, FUNASA.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Planejamento.
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Proposição 107 – Implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos.
IDENTIFICAÇÃO

Implantar a coleta seletiva de resíduos sólidos na cidade
de Nova Cantu.

JUSTIFICATIVA

Inexistência da coleta seletiva.
O município de Nova Cantu não possui coleta seletiva dos
resíduos sólidos, contribuindo desta forma para
degradação do meio ambiente e deixando de aproveitar
uma oportunidade de geração de emprego e renda para
os coletores de recicláveis. Além de proporcionar custos
adicionais para a coleta tradicional devido o transporte de
materiais que poderiam ser recicladas e reduzindo o
tempo de vida do aterro sanitário a ser implantado.

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Reduzir o uso dos recursos naturais com a coleta seletiva.
a) Promover um espírito de preocupação com o meio
ambiente por parte da população;
b) Reduzir os impactos ambientais;
c) Proporcionar a geração de renda para os coletores
de material reciclado;
d) Melhorar a relação entre poder público e
população;
a) Estabelecer um planejamento das ações a serem
desenvolvidas;
b) Estabelecer mecanismos de envolvimento da
população;
c) Viabilizar recursos para implantação da unidade de
reciclagem (barracão e equipamentos);
d) Organizar os coletores através de um processo
associativo;
e) Disponibilizar de recursos humanos para a
coordenação do projeto.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, Ministério das Cidades, Ministério do
Meio Ambiente, Secretaria de Estado do Meio Ambiente –
SEMA, FUNASA.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento Urbano.
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Proposição 108 – Implantação de aterro sanitário.
IDENTIFICAÇÃO

Implantar aterro sanitário.

JUSTIFICATIVA

O município de Nova Cantu não possui aterro sanitário,
contribuindo desta forma para degradação do meio
ambiente, atualmente é feita a coleta na cidade e
transportado para uma área localizada a 5 km da cidade.
A referida área não possui toda a infra-estrutura
adequada para o deposito dos resíduos sólidos conforme
exigência dos órgãos ambientais. Desta forma se faz
necessário a implantação de um aterro sanitário que
atenda as condições ambientais.

OBJETIVO GERAL

Promover a qualidade de vida com a implantação do
aterro sanitário.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

a) Melhorar as condições ambientais do município;
b) Coibir a existência de pessoas que possivelmente
insistem em freqüentar o lixão;
c) Prevenção contra possíveis doenças provenientes
do lixão.
a) Aquisição de área com aprovação prévia dos
órgãos ambientais;
b) Elaboração do Engenharia e Ambiental;
c) Viabilizar recursos para implantação do aterro
sanitário.
Recursos próprios, Ministério das Cidades, Ministério do
Meio Ambiente, Secretaria de Estado do Meio Ambiente –
SEMA, através da Superintendência de Desenvolvimento
de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental –
SUDERHSA e a Fundação Nacional de Saúde –
FUNASA.
Curto (um a três anos após a elaboração do PDUOS).
Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento Urbano.
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Proposição 109 – Implantação do calendário de entulhos.
IDENTIFICAÇÃO

Implantar o calendário para colocação e retirada de
entulhos.

JUSTIFICATIVA

Inexistência de calendário de retirada e coleta de
entulhos.
A limpeza e organização da cidade não deve ser apenas
algo exclusivo da administração pública municipal, e sim
compartilhada com as organizações da sociedade civil
organizada e a população de modo geral. Atualmente
administração municipal vem enfrentando um problema
que é a colocação de entulhos de construção e de
vegetação de forma aleatória, fazendo com que as
maquinas (caminhão, pá carregadeira) se desloquem pela
cidade retirando entulhos de forma isolada e sem
planejamento. O ideal é que se estabeleça um calendário
de conhecimento público para colocação e retirada dos
entulhos.

OBJETIVO GERAL

Proporcionar maior eficiência no sistema de coleta de
entulhos.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Melhorar o aspecto em termos de limpeza e
organização da cidade;
b) Reduzir os custos com a otimização de
equipamentos e pessoal;
c) Compartilhar a organização da cidade com os
moradores.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Instituir através de projeto de lei o calendário de
entulhos;
b) Imprimir um calendário para cada residência da
cidade;
c) Instituir penalidades (multas) para o morador que
não cumprir o calendário;
d) O departamento urbano retirar os entulhos de
acordo com o que foi estabelecido no calendário.

FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Recursos próprios.
Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento Urbano.

Global Assessoria Pública e Empresarial

163
Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo Municipal – PDUOS
Município de Nova Cantu
P03 – Diretrizes e Proposições

4.5.3 Proposições da Diretriz: Promover e intensificar ações de saneamento
básico.
Proposição 110 – Elaboração de projeto para a implantação do sistema de
coleta e tratamento de esgoto.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

Elaborar projeto para implantar o sistema de coleta e
tratamento de esgoto na cidade de Nova Cantu.
Inexistência de projeto para a implantação do sistema de
tratamento de esgoto.
Conforme ilustração do mapa 06 da Avaliação Temática
Integrada, cerca de 40% (perfuração no máximo um
metro já ocorre o afloramento da água) do quadro urbano
possuem dificuldades para perfuração de fossa séptica,
devido o lençol freático ser muito raso. A solução
definitiva é a implantação do sistema de tratamento de
esgoto a ser viabilizado através da Companhia de
Saneamento do Paraná – SANEPAR.
O referido mapa e fotos da ATI, evidência a necessidade
de investimentos em saneamento básico, tendo como
função primordial a melhoria dos índices de longevidade
da população.
Promover o fortalecimento do planejamento municipal.
a) Melhorar as condições de ocorrer investimentos
por parte da SANEPAR;
b) Facilitar a captação de recursos através da
Fundação Nacional de Saúde – FUNASA.
a) Solicitar a elaboração do projeto de implantação do
sistema de coleta e tratamento de esgoto para a
SANEPAR;
b) Apoiar a SANEPAR com dados levantados a partir
do PDUOS.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, SANEPAR.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Planejamento.
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Proposição 111 – Implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Implantar o sistema de coleta e tratamento de esgoto
na cidade de Nova Cantu.
Inexistência do sistema de tratamento de esgoto.
Conforme ilustração do mapa 06 da Avaliação Temática
Integrada, cerca de 40% (perfuração no máximo um
metro já ocorre o afloramento da água) do quadro urbano
possuem dificuldades para perfuração de fossa séptica,
devido o lençol freático ser muito raso. A solução
definitiva é a implantação do sistema de tratamento de
esgoto a ser viabilizado através da Companhia de
Saneamento do Paraná – SANEPAR.
O referido mapa e fotos da ATI, evidência a necessidade
de investimentos em saneamento básico, tendo como
função primordial a melhoria dos índices de longevidade
da população.
Promover a melhoria dos Índices de Desenvolvimento
Humano – IDH do município de Nova Cantu.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Melhorar as condições de infra-estrutura urbana de
saneamento;
b) Melhorar as condições de vigilância sanitária;
c) Reduzir os casos de doenças associadas às
precárias condições de saneamento.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Evidenciar a importância do investimento para
outros entes da federação;
b) Viabilizar recursos para implantação do sistema de
acordo com o projeto elaborado.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, SANEPAR e FUNASA.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Longo (5 a 10 anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento de Obras.
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Proposição 112 – Elaboração de projeto para implantação do sistema de
abastecimento de água nas comunidades rurais.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Elaborar projeto para implantar sistema de abastecimento
de água nas comunidades rurais.
Inexistência de projeto para implantação de sistema de
abastecimento de água nas comunidades rurais. Como já
foi relatado na ATI, o município tem uma forte base na
agricultura familiar, inclusive possui três assentamentos
rurais, sendo que no meio rural é inexistente o sistema de
abastecimento de água, onde algumas comunidades nos
períodos prolongados de seca tem passado por serias
dificuldades, em especial as comunidades do Cantuzão,
Caratuva e Assentamento José Arnaldo.
Fortalecer o processo de planejamento municipal.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Promover investimentos com eficiência, eficácia e
efetividade;
b) Facilitar a captação de recursos de outros entes
federados.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Com base nos dados levantados através da ATI,
definir as áreas prioritárias para implantação do
sistema;
b) Estabelecer parcerias com a SANEPAR e
SUDERHSA para elaboração do projeto.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, SANEPAR e SUDERHSA.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretario de Planejamento.
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Proposição 113 – Implantação do sistema de abastecimento de água nas
comunidades rurais.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Implantar sistema de abastecimento de água nas
comunidades rurais.
Inexistência de sistema de abastecimento de água nas
comunidades rurais.
Como já foi relatado na ATI, o município tem uma forte
base da agricultura familiar, inclusive possui três
assentamentos rurais, sendo que no meio rural é
inexistente o sistema de abastecimento de água, onde
algumas comunidades nos períodos prolongados de seca
tem passado por serias dificuldades, em especial as
comunidades do Cantuzão, Caratuva e Assentamento
José Arnaldo dos Santos.
Promover a melhoria dos Índices de Desenvolvimento
Humano no meio rural.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Melhorar as condições de infra-estrutura rural de
saneamento;
b) Reduzir os casos de doenças associadas as a falta
de água tratada;
c) Fortalecer a agricultura familiar.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Concluir a elaboração dos projetos através
SANEPAR em parceria com a prefeitura;
b) Viabilizar recursos da SANEPAR, INCRA e da
FUNASA para implantar o sistema tratamento e
distribuição de água.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios, SANEPAR e FUNASA.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Médio (três a cinco anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento de Obras.
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Proposição 114 – Construção de módulos sanitários domiciliares.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Construir módulos sanitários domiciliares de acordo com
projeto padrão da FUNASA.
Existência de condições sanitárias domiciliares precárias.
Em função do alto índice de famílias vivendo abaixo da
linha da pobreza é grande o número de pessoas que não
possuem os meios de saneamento adequado,
demonstrando uma inércia por parte da saúde pública no
que se refere as suas necessidades de saneamento
básico.
Promover a melhoria dos Índices de Desenvolvimento
Humano no meio rural.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Melhorar as condições de saneamento básico das
famílias vulneráveis;
b) Reduzir a incidência de doenças provenientes das
precárias condições sanitárias;
c) Promover o desenvolvimento de novos hábitos de
higiene.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Realizar o cadastramento da consulta prévia de
acordo com prazos estabelecidos pela FUNASA;
b) Viabilizar recursos financeiros através da
FUNASA.

FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Recursos próprios e FUNASA.
Médio (três a cinco anos após a aprovação do PDUOS).
Secretaria de Infra-Estrutura/Departamento de Obras.
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4.5.4 Proposição da Diretriz: Promover a Proteção do Patrimônio Ambiental.
Proposição 115 – Realização do cadastramento das reservas particulares do
patrimônio natural.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Realizar o cadastramento das reservas particulares do
patrimônio natural RPPNs.
Inexistência de áreas de RPPNs cadastradas.
Conforme
as
condicionantes,
deficiências
e
potencialidades CDPs, o município de Nova Cantu tem
um grande potencial em termos de vegetação quando
comparado aos índices de cobertura florestal da região da
COMCAM. Possui diversas áreas adequadas para a
realização de RPPNs, onde além da proteção do
patrimônio ambiental o município também estará
ampliando sua base de arrecadação através do ICMS
Ecológico.
Promover a proteção do patrimônio ambiental.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Expandir a base de arrecadação do município;
b) Melhorar a qualidade vida da população;
c) Fortalecer uma política pública de proteção ao
meio ambiente.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Cadastrar áreas em condições para realização das
RPPNs;
b) Estabelecer contato com os proprietários;
c) Realizar procedimentos administrativos junto aos
órgãos ambientais.

FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Recursos próprios e Secretaria de Meio Ambiente –
SEMA.
Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).
SICFAMA/Departamento de Meio Ambiente.
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4.5.5 Proposição da Diretriz: Promover a readequação da arborização pública.
Proposição 116 – Readequação da arborização pública das áreas urbanas.
IDENTIFICAÇÃO
JUSTIFICATIVA
OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ESTRATÉGIA DE
AÇÃO
FONTES DE
RECURSOS:
PRAZO DE
EXECUÇÃO:
RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

Readequar a arborização pública das áreas urbanas.
Aproximadamente 60% da arborização pública existente
são inadequadas sendo necessária a realização de sua
substituição por espécies adequadas conforme as
características dos logradouros públicos.
Promover a melhoria da arborização pública na área
urbana.
a) Melhorar o aspecto paisagístico urbano;
b) Melhorar as condições de acessibilidade.
a) Aquisição de mudas ou desenvolvimentos de
mudas através de viveiro próprio;
b) Organização do plantio envolvendo a participação
dos moradores.
Recursos próprios e Secretaria de Meio Ambiente –
SEMA.
Curto (um a três anos após a aprovação do PDUOS).
SICFAMA/Departamento de Meio Ambiente.
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Proposição 117 – Implantação de viveiro de mudas.
IDENTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO GERAL

Implantar viveiro de mudas em parceria com APAE.
Inexistência de viveiro de mudas no município.
Aproximadamente 60% da arborização pública existente
são inadequadas sendo necessária a realização de sua
substituição por espécies adequadas. Existência de
demanda por mudas nativas e por mudas destinadas ao
Programa de Fomento dos Cultivos Florestais.
Promover condições de infra-estrutura para a melhoria
ambiental.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

a) Proporcionar a geração de emprego e renda;
b) Redução de custos na obtenção de mudas para
uso público;
c) Proporcionar condições de apoio ao Programa de
Fomento aos Cultivos Florestais.

ESTRATÉGIA DE
AÇÃO

a) Viabilizar
parceria
com
SEMA/IAP
para
implantação do viveiro;
b) Estabelecer parceria entre prefeitura e APAE na
implementação do viveiro.

FONTES DE
RECURSOS:

Recursos próprios e Secretaria de Meio Ambiente –
SEMA/IAP.

PRAZO DE
EXECUÇÃO:

Médio (três a cinco anos após a aprovação do PDUOS).

RESPONSÁVEL
PELA AÇÃO

SICFAMA/Departamento de Meio Ambiente.

Global Assessoria Pública e Empresarial

171
Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Solo Municipal – PDUOS

MENTO, DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES DO PDUOS DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU

ucional e Gestão Participativa Com Controle Social.
DIRETRIZES

PROPOSIÇÕES
Elaboração e Produção de Folders Com
Informações Básicas do PDUOS.
2. Elaboração e Produção de Áudio Visual
Com Informações Básicas do PDUOS.
3. Execução de programa de qualificação do
quadro de servidores municipais;
1.

mover divulgação do
UOS:

mover programas de
acitação
para
os
vidores municipais:

alecer o planejamento
nicipal:

mover melhorias
tão tributária:

na

OS (R$)

Imediato
7

INVESTIMENTO
PREVISTO R$
600,00
1.400,00

Curto

35.000,00

4.

Execução de programa de capacitação do
quadro gerencial.

Imediato

10.000,00

5.

Execução da Integração do Sistema de
Gestão das Informações Municipais;
Execução da Melhoria do Sistema de
Gestão das Informações Municipais;

Imediato

15.000,00

Imediato

15.000,00

7.

Criação do Conselho de Desenvolvimento
Municipal.

Imediato

1.000,00

8.

Realização da Revisão do Cadastro
Imobiliário;

Curto

20.000,00

9.

Revisão do Código Tributário.

Curto

10.000,00

Curto

10.000,00

Curto

10.000,00

Curto

10.000,00

6.

10. Estimular a organização de associações

alecer o capital social:

PRAZO DE
EXECUÇÃO
6
Imediato

de moradores;
11. Promoção
da
capacitação
das
organizações comunitárias;
12. Promoção da capacitação dos conselhos
de controle social.

138.000,00

arial Ltda.

provação do PDUOS.
o do PDUOS.

arial
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no Sustentável.
DIRETRIZES

PROPOSIÇÕES

over
a
implantação
da
ação no sistema viário
o:

e

16.
17.
18.
19.
20.

urbano.
Implantação de rampas de acesso nos logradouros
públicos (calçadas);
Execução de rampas de acesso nos edifícios
públicos.
Elaboração do projeto de financiamento de calçadas
ecológicas.
Implantação do projeto de financiamento de calçadas
ecológicas.
Execução da pavimentação asfaltica na zona
comercial mista;
Elaboração de projeto para a expansão da
pavimentação poliédrica.

21. Execução da expansão da pavimentação poliédrica.

Médio

8

65.000,00

Médio

50.000,00

Médio

10.000,00

Curto

4.000,00

Médio

90.000,00

Curto

1.000.000,00

Curto

5.000,00

Longo

9

600.000,00

Curto

5.000,00

Longo
Curto

250.000,00
5.000,00

Médio
Médio

100.000,00
20.000,00

Curto

5.000,00

28. Execução de projeto de reurbanização dos acessos

Curto

100.000,00

da cidade.
29. Ampliação do número de telefones públicos.
30. Implantação do programa papel passado.

Médio
Médio

25.000,00
50.000,00

22. Elaboração de projetos de expansão de galerias

over a melhoria e expansão
sistemas de infra-estrutura
a:

INVESTIMENTO
PREVISTO R$
5.000,00

viário urbano.

14. Execução do projeto de sinalização no sistema viário
15.

over a acessibilidade
dade urbana:

over
ria:

13. Elaboração do projeto de sinalização no sistema

PRAZO DE
EXECUÇÃO
Curto

23.
24.
25.
26.

pluviais.
Expansão de rede de galerias pluviais.
Elaboração de projeto de melhoria da rede de
iluminação pública.
Melhoria na rede de iluminação pública.
Expansão na rede de iluminação pública do Distrito
Santo Rei.

27. Elaboração de projeto de reurbanização dos acessos
da cidade.

a

regularização

2.389.000,00

arial Ltda.

ão do PDUOS.
ção do PDUOS.

arial
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ômico Sustentável.
DIRETRIZES

sificar o setor agrícola
atividades focadas na
ultura familiar:

R$)

PROPOSIÇÕES
31. Elaboração de um Programa de Fomento a
atividade da pecuária leiteira.
32. Execução de um programa de fomento a
atividade da pecuária leiteira.
33. Elaboração de programa de fomento a
atividade de avicultura.
34. Execução do programa de fomento a atividade
de avicultura.
35. Elaboração de um programa para a atividade
de sericicultura (bicho da seda).
36. Execução de um programa para a atividade de
sericicultura (bicho da seda).
37. Elaboração de um programa para o fomento
da atividade de suinocultura.
38. Execução de um programa para o fomento da
atividade de suinocultura.
39. Elaboração de um programa de fomento a
atividade de apicultura.
40. Execução de um programa de fomento a
atividade de apicultura.
41. Elaboração de um programa de fomento ao
cultivo de mandioca.
42. Execução de um programa de fomento ao
cultivo de mandioca.
43. Elaboração de programa de fomento aos
cultivos florestais.
44. Execução de programa de fomento aos
cultivos florestais.
45. Elaboração de programa de fomento a
fruticultura.
46. Execução de programa de fomento a
fruticultura.

PRAZO DE
EXECUÇÃO
Curto

INVESTIMENTO
PREVISTO R$
5.000,00

Médio

300.000,00

Curto

3.000,00

Médio

120.000,00

Curto

3.000,00

Médio

45.000,00

Curto

3.000,00

Longo

30.000,00

Curto

3.000,00

Médio

30.000,00

Curto

3.000,00

Curto

40.000,00

Curto

3.000,00

Médio

30.000,00

Curto

3.000,00

Longo

30.000,00
651.000,00

arial Ltda.

arial
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ômico Sustentável.
DIRETRIZES

entar
strial:

desenvolvimento

over a melhoria da infratura viária rural:

mular o desenvolvimento
geno dos três setores
ômicos

ncializar o uso das
ndústrias comunitárias:

mular a economia
ária:

entar o turismo ecológico
gioso como gerador de
ego e renda

PROPOSIÇÕES
47. Elaboração de projeto para Implantação de um
parque industrial misto.
48. Implantação de um parque industrial misto.
49. Elaboração do projeto rota da produção e
educação.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

INVESTIMENTO
PREVISTO R$

Curto

5.000,00

Longo
Curto

300.000,00
10.000,00

50. Execução do projeto rota da produção e
educação.

Médio

600.000,00

51. Aquisição de rolo compactador.

Curto

210.000,00

52. Implantação da agência do trabalhador e
banco social;

Curto

30.000,00

53. Realização de parcerias com o sistema “S”.

Curto

50.000,00

54. Elaboração de projeto de viabilidade
econômica das agroindústrias comunitárias.

Curto

5.000,00

55. Operacionalização das agroindústrias
comunitárias.

Curto

30.000,00

56. Identificação de duas atividades de geração de
renda com foco na inclusão produtiva.

Curto

2.000,00

57. Execução de uma atividade de geração de
renda com foco na inclusão produtiva.

Curto

50.000,00

58. Elaboração de projeto para melhorar o acesso
da Gruta Nossa Srª. Aparecida.

Curto

5.000,00

59. Realização de melhorias do acesso até a
Gruta Nossa Srª. Aparecida.

Médio

70.000,00

60. Elaboração de projeto de sinalização turística.

Curto

2.000,00

61. Implantação de sinalização turística.

Médio

30.000,00
1.399.000,00

R$)

arial Ltda.

arial
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al Sustentável.
DIRETRIZES

orar a qualidade
o básico:

PROPOSIÇÕES
do

62. Elevação do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica – IDEB.
63. Programa de capacitação permanente para o
corpo docente.

mular a expansão
o à distância:

na

do

over a inclusão digital:

olidar a infra-estrutura do
ma de educação:

olidar a infra-estrutura do
ma de saúde:

R$)

INVESTIMENTO
PREVISTO R$
150.000,00

Médio

70.000,00

Curto

3.000,00

65. Implantação de cursos médios com formação
agropecuária.

Longo

400.000,00

66. Elaboração de projeto para implantação da
escola do campo
67. Implantação da Escola do Campo.
68. Elaboração de um plano de expansão do
ensino à distância.

Curto

3.000,00

Longo
Curto

200.000,00
3.000,00

Longo

50.000,00

Curto

85.000,00

71. Elaboração de projeto para construção da
nova sede administrativa da secretaria de
educação.
72. Construção da nova sede administrativa da
secretaria de educação.

Curto

3.000,00

Curto

150.000,00

73. Elaboração de projetos para ampliar e reformar
os postos de saúde dos distritos.

Curto

3.000,00

74. Ampliação e reforma dos postos de saúde dos
distritos.

Médio

140.000,00

75. Construção da clínica de fisioterapia.

Curto

100.000,00

64. Elaboração de projeto para a implantação de
cursos médios com formação agropecuária.

ação
com
Foco
dade Agropecuária:

PRAZO DE
EXECUÇÃO
Médio

69. Execução do plano de expansão do ensino à
distância.
70. Implantação de telecentro de inclusão digital.

1.360.000,00

arial Ltda.

arial
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al Sustentável.
PROPOSIÇÕES

PRAZO DE
EXECUÇÃO

76. Elaboração de projeto para readaptar o

Curto

3.000,00

Curto

25.000,00

Curto

3.000,00

Longo

100.000,00

Médio

100.000,00

de novos programas de

Médio

100.000,00

82. Elaboração de projeto para a construção

Curto

3.000,00

Curto

80.000,00

Curto

3.000,00

Médio

100.000,00

Curto

35.000,00

Curto

3.000,00

DIRETRIZES

ção:
Consolidar
a
utura do sistema de

77.

78.
79.

mover a implantação e
olidação dos
ramas de saúde:

80.

81. Implantação

saúde.

83.
84.

solidar a infra-estrutura
sistema de promoção
al:

85.
86.

87.

OS (R$)

antigo centro de saúde para implantação
de uma clínica odontológica.
Readaptação do antigo centro de saúde
para implantação de uma clínica
odontológica.
Elaboração de projetos para construção
de mini-postos nas comunidades rurais.
Construção de mini-postos nas
comunidades rurais.
Consolidação dos programas de saúde
existentes.

INVESTIMENTO
PREVISTO R$

do centro de referência de assistência
social – CRAS.
Construção do centro de referência de
assistência social – CRAS.
Elaboração de projeto para a construção
de espaço comunitário integrado com
área de lazer.
Construção do espaço comunitária
integrado com área de lazer.
Readequação de espaço físico do distrito
Santo Rei para implantação do projeto
cozinha comunitária.
Elaboração de projeto para implantação
da cozinha comunitária no Cantuzinho.

525.000,00

arial Ltda.

arial
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al Sustentável.
DIRETRIZES

PROPOSIÇÕES

inuação: Consolidar a
-estrutura do sistema
romoção social

solidar
ramas
al.

e ampliar os
de promoção

solidar a infra-estrutura
stema de cultura:

mover
uma
ca de cultura:

política

88. Implantação do projeto cozinha

Médio

35.000,00

89. Consolidação dos programas de

Curto

50.000,00

promoção social existentes.
90. Implantação de novos programas de
promoção social.

Médio

75.000,00

91. Construção do centro cultural.

Curto

150.000,00

92. Estruturação de programas culturais.

Médio

60.000,00

93. Adaptar as quadras cobertas dos distritos

Longo

200.000,00

Curto

66.000,00

Curto

105.000,00

Curto

5.000,00

Longo

150.000,00

Curto

5.000,00

Longo

100.000,00

95.
96.
97.
98.

99.

OS (R$)

INVESTIMENTO
PREVISTO R$

comunitária no Distrito Cantuzinho.

94.

solidar a infra-estrutura
sistema de esporte e
:

PRAZO DE
EXECUÇÃO

para mini-ginásio poli esportivo.
Construção de área de lazer integrada ao
ginásio de esportes.
Construção de parque público ecológico e
de lazer.
Elaboração de projeto para reformar e
remodelar o ginásio de esportes.
Execução da reforma e remodelação do
ginásio de esportes.
Elaboração de projeto para implantação
de campos de futebol suíço nas
comunidades rurais.
Implantação de campos de futebol suíço
nas comunidades rurais.

1.001.000,00

arial Ltda.

arial
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al Sustentável.
DIRETRIZES

mover
uma
política
ca de esporte e lazer:

PROPOSIÇÕES
100. Estruturação de projetos desportivos e de

PRAZO DE
EXECUÇÃO

INVESTIMENTO
PREVISTO R$

Médio

80.000,00

Curto

20.000,00

102. Implantação do plano municipal de

Longo

1.800.000,00

habitação de interesse social no meio
urbano.
103. Implantação do plano municipal de
habitação de interesse social no meio
rural.

Longo

1.500.000,00

lazer.
101. Elaboração de um plano municipal de

habitação de interesse social.

mover a elaboração e
ementação
de
um
o
municipal
de
ação social:

OS (R$)

3.400.000,00

arial Ltda.

arial
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ental Sustentável.
DIRETRIZES

PROPOSIÇÕES
104. Elaboração de um plano de recuperação

mover a recuperação de
s degradadas:

PRAZO DE
EXECUÇÃO

INVESTIMENTO
PREVISTO R$

Curto

5.000,00

Longo

200.000,00

Curto

5.000,00

Longo

150.000,00

108. Implantação de aterro sanitário.

Curto

80.000,00

109. Implantação do calendário de entulhos.

Curto

15.000,00

110. Elaboração de projeto para a implantação

Curto

40.000,00

Longo

2.500.000,00

Curto

5.000,00

Médio

300.000,00

Médio

200.000,00

das áreas degradadas do rio Tonete e do
córrego Arruda.
105. Execução do plano de recuperação das

áreas degradadas do rio Tonete e do
córrego Arruda.
106. Elaboração de um plano municipal de

gestão de resíduos sólidos.

orar e implementar um
o municipal de gestão
resíduos sólidos:

107. Implantação da coleta seletiva de

resíduos sólidos.

do sistema de coleta e tratamento de
esgoto.
111. Implantação do sistema de coleta e

mover e intensificar
s de saneamento
co:

tratamento de esgoto.
112. Elaboração de projeto para implantação

do sistema de abastecimento de água nas
comunidades rurais.
113. Implantação do sistema de abastecimento

de água nas comunidades rurais.
114. Construção de módulos sanitários

domiciliares.

OS

3.500.000,00

arial Ltda.

arial
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biental Sustentável.
DIRETRIZES

mover a proteção do
mônio ambiental:

PROPOSIÇÕES
115. Realização do cadastramento das

OS

INVESTIMENTO
PREVISTO R$

Curto

10.000,00

Curto

15.000,00

Curto

25.000,00

reservas particulares do patrimônio
natural.
116. Readequar a arborização pública das

mover a readequação da
rização urbana.

PRAZO DE
EXECUÇÃO

áreas urbanas.
117. Implantação de viveiro de mudas.

50.000,00

arial Ltda.

arial
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s por Eixo de Desenvolvimento.

EIXO DE DESENVOLVIMENTO

TUCIONAL E GESTÃO PARTICIPATIVA COM CONTROLE SOCIAL

INVESTIMENTO
PREVISTO R$
138.000,00

NO SUSTENTÁVEL

2.389.000,00

ÔMICO SUSTENTÁVEL

2.050.000,00

AL SUSTENTÁVE

6.286.000,00

ENTAL SUSTENTÁVEL

3.550.000,00

OS

14.413.000,00

arial Ltda.

arial
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RETRIZES E PROPOSIÇÕES
BANO.

arial
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E VIAS SECUNDÁRIAS.

arial
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NTO RURAL.
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ÁREAS CONSOLIDADAS.
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S SEM PAVIMENTAÇÃO.
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NO ATUAL

arial

188

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Solo Municipal – PDUOS

NO PROPOSTO.

arial

189

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Solo Municipal – PDUOS

A PREEMPÇÃO.

arial

190

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Solo Municipal – PDUOS

A CIDADE

arial

191

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo Municipal – PDUOS
Município de Nova Cantu
P03 – Diretrizes e Proposições

7 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Avaliação Temática Integrada do PDUOS do Município de Nova Cantu, 2007.
Estatuto da Cidade: guia para implementação pelos Municípios e cidadãos: Lei no.
10.257, de 10 de julho de 2001. Brasília, 2002.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Noções
Básicas de Cartografia. rio de Janeiro, IBGE, 1999.
IBAM. Desenvolvimento Urbano e Gestão Municipal – Plano Diretor em Municípios
de Pequeno Porte: documento básico. Programa nacional de capacitação. Convênio
IBAM-MIR/SDU/Secretaria de Relações com Estados e Municípios. Rio de janeiro,
1994.
MINISTÉRIO DAS CIDADES. Plano Diretor Participativo,2004.
PARANÁ. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Atlas de
Recursos Hídricos do Estado do Paraná. Curitiba, 1998.
WWW.MEC.GOV.BR – Programas Governamentais.
WWW.SAÚDE.GOV.BR – Programas Governamentais.
WWW.CIDADES.GOV.BR – Programas Governamentais.
WWW.MDS.GOV.BR – Programas Governamentais.
WWW.MDS.GOV.BR – Guia de Geração de Trabalho e Renda.
WWW.TELECENTROS.DESENVOLVIMENTO.GOV.BR
–
Implantação
de
Telecentros.

Global Assessoria Pública e Empresarial

192
Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

