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APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE GOVERNO - COLIGAÇÃO 

‘‘ORTIGUEIRA MERECE MAIS’’  

DEM/REPUBLICANOS/PDT/PSC/PSB/ PP/MDB/PT/PODEMOS/PMN 

 

 

1. SAÚDE PÚBLICA 

 O projeto para a saúde do município é baseado num planejamento extremamente 

necessário, onde teremos um grande desafio pela frente, tendo em vista a realidade em que se 

encontra o município de Ortigueira, sendo uma delas a decisão absurda da  Prefeitura em não 

construir o Hospital Municipal, delegando ações de simples solução a outras cidades do Estado 

do Paraná, fazendo com que a  população tenha que trafegar até centenas de kilometros para 

receber pseudo atendimentos numa situação que poderia ser solucionado aqui na própria cidade 

de Ortigueira, caso tivesse hospital funcionando.  

 Muitas vezes, tempo pode significar vida e este deslocamento pode trazer problemas 

sérios de saúde, por exemplo para as gestantes de Ortigueira, uma vez que hoje em dia, ninguém 

mais nasce em nossa cidade. 

 Por essas e outras, a necessidade de um planejamento estudado e trabalhado, buscando 

novos métodos e profissionais qualificados para contratação imediata em 2021, contemplando 

a nossa população: 

1.1 Construir e estabelecer parceria para abertura e funcionamento imediato de um Hospital em 

Ortigueira; 

1.2 Programa Fila Zero – Criação de um Centro de Especialidades Médicas e parcerias para 

mutirões de cirurgias com propósito de zerar as esperas e centralizar o atendimento no 

município; 

1.3 Estruturação e Informatização de uma central de exames e tratamentos fora de domicilio; 

1.4 Reestruturação da Casa de Apoio e parceria com as casas de apoio de outros municípios; 

1.5 Reestruturação da Atenção Básica – trazendo a valorização da Atenção Primária e o 

atendimento interprofissional a todas as unidades de saúde; 

1.6 Abertura do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) - os núcleos são compostos por 

equipes multiprofissionais que atuam de forma integrada com as equipes de Saúde da Família 

(eSF), as equipes de atenção primária para populações específicas e com o Programa Academia 

da Saúde; 

1.7 Criação do Centro de Referência à Saúde da Mulher - Serviços Especializados com 

ginecologista, mamografia e ultrassonografia. Ampliando e intensificando o atendimento de 
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pré-natal, parto e pós-parto a população alvo; 

1.8 Implantação do Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso - tratando de forma 

individualizada a necessidade de cada idoso; 

1.9 Reestruturação e criação de atendimento de saúde dentro dos Assentamentos e 

Acampamentos do município; 

1.10 Reativação do Programa do HIPERDIA - acompanhamento de portadores de hipertensão 

arterial e/ou diabetes mellitus atendidos na rede ambulatorial do Sistema Único de Saúde – 

SUS, permitindo gerar informação para aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos 

de forma regular e sistemática a todos os pacientes cadastrados;  

1.11 Criação do Programa de Atendimento aos pacientes que necessitam do uso de 

equipamentos de órteses, próteses e meio auxiliares para locomoção; 

1.12 Aquisição de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores e muletas em quantidade 

suficiente para empréstimos a população necessitada; 

1.13 Veículos fixos para visitas domiciliares  aos pacientes por profissionais de saúde, incluindo 

o Agente Comunitário de Saúde (ACS); 

1.14 Reestruturação do Serviço do Pronto Atendimento – incluindo alimentação e 

medicamentos dos pacientes em observação e acompanhantes; 

1.15 Farmácia Itinerante – Uma farmácia móvel com um farmacêutico responsável para ir até 

as comunidades do município para atendimento dos pacientes que realizam tratamentos com 

medicamentos de uso contínuo; 

1.16 Formalização de dispensário de medicamentos em todas as unidades de saúde; 

1.17 Farmácia 24h para atendimento do Pronto Atendimento e após, ao Hospital; 

1.18 Abertura do Centro de Fisioterapia - Fisioterapeuta para atendimento a domicilio e carro 

apropriado para transporte dos pacientes com dificuldade para locomoção; 

1.19 Implantação de uma Rede de Atendimento à pacientes com feridas e ostomizados; 

1.20 Fortalecimento da rede de Saúde Mental através do Centro de Atenção Psicossocial; 

1.21 Criação do Programa de Práticas Integrativas para os moradores de Ortigueira, incluindo 

práticas como acupuntura, yoga, dança, terapia ocupacional, fitoterapia e meditação; 

1.22 Instituir estratégia do programa Consultório de Rua trabalhando com usuários de drogas 

através a redução de danos, ações educativas, dispensação de insumos de proteção à saúde, 

encaminhar e acompanhar a população em situação de rua; 

1.23 Criação do Programa Saúde do Penitenciário;  

1.24 Fortalecimento do plano de saúde bucal do município; 

1.25 Estabelecer um Programa de Atendimento à Infância; 
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1.26 Criação de um programa voltado a Saúde Indígena; 

1.27 Valorização e Promoção de Educação em Saúde para todos os funcionários da saúde – 

retorno da insalubridade com porcentagem calculada de acordo com o grau de risco, educação 

permanente e programa de saúde ao trabalhador; 

1.28 Criação de Comissão de Educação à Comunidade – atividade multiprofissional em rodas 

de conversa com a comunidade sobre diversos temas de saúde; 

1.29 Ativação dos Conselhos de Saúde das Comunidades – Com o objetivo de fortalecer o 

Conselho Municipal de Saúde; 

1.30 Construção de local apropriado para sede do Conselho Municipal de Saúde juntamente 

com o Sindicato dos Funcionários Públicos; 

1.31 Fortalecimento do HumanizaSUS – valorizando e incentivando a participação dos 

usuários, trabalhadores e gestores na processo de produção de saúde; 

1.32 Construção de local apropriado para as Vigilâncias Epidemiologica e Sanitária; 

1.33 Criação de um departamento de proteção ao animal; 

1.34 Criação e construção de um Centro de Controle Populacional de Animais; 

1.35 Controle populacional de cães e gatos por meio de castração cirúrgica. 

1.36 Parceria com a Secretaria de Educação: 

- Implantação da Lei Lucas nas Escolas – a respeito da obrigatoriedade a capacitação em noções 

básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimento de ensino 

privado e público. 

- Programa Saúde na Escola com parcerias multiprofissionais para as oficinas. 

- Escovódromos nas Escolas – local adequado com espelhos para que os alunos possam fazer a 

higienização bucal adequada. 

- Conselhinho de Saúde – Estimulo da participação dos estudantes nas decisões da saúde. 

1.37 Parceria com a Secretaria de Ação Social: 

- Abertura da Casa da Feliz Idade: área de convívio de pessoas idosas com atividades 

ocupacionais e abordagem aos assuntos de saúde e sociais. 

Colaboração: Claudia Evelyn Marcondes Teixeira 

 

2. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, GERAÇÃO DE EMPREGO, DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E RENDA 

 O município de Ortigueira, após o evento da instalação da Industria Klabin, com o seu 

bilionário investimento numa só planta industrial, somada as obras do Puma 2 Papel, 

transformou substancialmente os critérios de industrialização. Nesse sentido, a Prefeitura 
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Municipal vai fazer a maior ação de industrialização paralela e acessória ao efeito dos Projetos 

Puma 1 e 2, dando oportunidade a dezenas de outras empresas a se instalarem em Ortigueira, 

seguindo o seguinte plano: 

2.1 Implementar efetivas ações de crescimento da cidade em geral, inclusive da industria e do 

comércio, no sentido de exigir do Governo do Estado e do Governo Federal, que Ortigueira seja 

dotada de uma Agência da Caixa Econômica Federal, Agência do Banco do Brasil, Agência da 

Copel, Ciretran e Bombeiros da Defesa Civil.  

2.2 Implementar o Auxílio Emergencial Municipal. 

2.3 “Projeto Crescer com Ortigueira”. Trata-se de um projeto de incentivo, montando uma grade 

de oportunidades de novos negócios, convidando e colocando a nossa população para participar 

do mesmo. Será criado um espaço para dar condições às famílias de participar e poder melhorar 

sua condição de vida, inclusive financeira, ou seja, oportunidade para crescer junto com a cidade 

e o município. Queremos que as famílias melhorem o padrão de vida sincronizado com o novo 

momento econômico do município. Este especial momento aqui vivenciado será 

merecidamente aproveitado pelas pessoas que vivem e laboram em Ortigueira. Por isso 

criaremos oportunidades para que as famílias cresçam e se desenvolvam junto com Ortigueira. 

2.4 Aquisição e Compra de expressiva área de terras para efetiva instalação do Distrito 

Industrial de Ortigueira. 

2.5 Construção de barracões conjugados, para formação da Colméia Industrial de Ortigueira, 

onde faremos, juntamente com a Associação Comercial e Industrial e demais entidades 

interessadas, o Projeto de Implementação, Incentivo e Propagação de novos Empregos em nossa 

cidade e município. 

2.6 Aproximação com todas as empresas que vinculam quaisquer produtos ou subprodutos da 

Industria Klabin, para que os mesmos industriais tragam suas plantas de fábrica definitivamente 

para Ortigueira, inclusive a consolidacao da unidade de produção de papel. 

2.7 Infraestrutura total de pavimentação, energia, água e esgoto, captação e busca de novas 

tecnologias, tudo para facilitação desses novos empreendimentos. 

2.8 Parceria com o Sistema Fiep – Federação das Indústrias do Paraná na busca da integração 

do Município de Ortigueira no plano industrial Estadual. 

2.9 Compra de equipamentos necessários para profissionalização de jovens e adultos com as 

metas industriais. 

2.10 Profissionalização imediata, de mão de obra necessária, para as expansões já em 

andamento das empresas Klabin e subsidiárias. 

2.11 Mudança e alteração imediata no PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO, incluindo as 
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usinas de Mauá e a empresa Klabin S.A. “Projetos Puma 1 e 2” e o Plano de Expansão das 

atividades do Município de Ortigueira. 

2.12 Realinhamento de todos os projetos viáveis na divulgação e qualificação do nosso 

município, junto a estrutura Estadual e Federal na busca de todos os financiamentos possíveis, 

junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, BRDE e todos os demais Bancos 

de fomento no Brasil e órgãos internacionais. 

2.13 Capitalização de todas as informações de produtos primários, que possam reproduzir 

aprimoramento e industrialização por meio de parcerias com o mercado existente, e buscando 

novos incrementos em produtos que poderão vir a ser produzidos e transformados em 

Ortigueira. 

2.14 Divulgação profissional sobre os potenciais do Município de Ortigueira, inclusive da 

cidade, como Logística, posicionamento industrial, mão de obra em abundância e parceria 

subsidiada pelo município. 

2.15 Projetos de qualificação e profissionalização técnica da mão de obra, subsidiado pelos 

Governos Estadual e Federal. 

2.16 Construções de Centros Comunitários de multiuso, com a utilização para reuniões de todas 

as comunidades que forem integradas ao Centro. Podendo colocar todas as festividades, 

inclusive as religiosas, encontros para melhoria da qualidade e produção, instrumentação 

educacional com as possibilidades de melhoria das tecnologias podendo, também, propiciar 

casamentos, aniversários, festas de pratos típicos, encontros culturais e musicais, enfim, eventos 

em geral, ampliando o leque de utilizações com toda e qualquer movimentação produtiva da 

comunidade. 

 

3. INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO 

3.1 Instalação e criação de Orgao Municipal de Habitação. 

3.2 Programa imediato para Construção de centenas casas populares ao longo do mandato. 

Abrindo a possibilidade, de rapidamente, a contratação direta e indireta de centenas de pessoas 

para as obras de moradias populares. Lembrando que todas essas casas serão feitas com o 

orçamento municipal com o apoio dos mais diversos organismos habitacionais dos Governos 

Estadual e Federal, , mas vamos buscar dobrar este número através de vários projetos existentes 

de financiamentos habitacionais, inclusive Cohapar, Caixa Econômica Federal e Banco do 

Brasil. 

3.3 Retirada das famílias em pontos de alagamentos e inundações e transformação desses locais 

em praças de lazer. 
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3.4 Dragagem e drenagem de canais comprometidos dentro do sistema viário com ênfase na 

infra-estrutura, estendida tambem às áreas rurais do Município. 

3.5 Pavimentação urbana em todas as demais vilas, bairros, jardins e comunidades da área 

urbana. 

3.6 Pavimentação e infraestrutura de lazer nas sedes das localidades rurais. 

3.7 Plaqueteamento e identificação viária de todas as ruas e estradas da cidade e das localidades, 

facilitando qualquer identificação ou correção necessárias dentro do município. 

3.8 Readequações com a manutenção, conservação e cascalhamento de todas as estradas rurais, 

inclusive dos ramais de acesso as propriedades, com ênfase na permanência e justa distribuição 

dos equipamentos, contemplando todas as localidades, inclusive rurais. 

3.9 Construções e reformas de pontes e bueiros nas vias urbanas e nas estradas rurais do 

Município de Ortigueira. 

3.10 Compra de caminhões, equipamentos e máquinas rodoviárias para integrar a frota própria 

do município para a otimizacao do sistema. 

3.11 Implementação junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal do projeto de reforma 

das casas rurais em pequenas propriedades. 

3.12 Inclusão dos Projetos de Infraestrutura dos orgaos publicos, inclusive do Ministério da 

Infraestrutura, buscando recursos e parcerias em todas as áreas de extensão de energia elétrica, 

inclusive com alta potência, esgoto tratado, galerias e contenções pluviais urbanas, 

equipamentos e máquinas pesadas. 

 

4. SEGURANÇA PÚBLICA 

4.1 Criação imediata da Guarda Municipal, qualificando e concursando homens e mulheres no 

sentido da prevenção e auxílio no combate aos crimes de toda ordem pública. Aperfeiçoando a 

parceria com a Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal, combatendo toda e qualquer 

movimentação de conflito dentro do município. 

4.2 Aquisicao de veiculos apropriados para viatura para o Sistema de Segurança do Município. 

4.3 Com veículos permanentemente com Guardas Municipais na cidade e na zona rural para a 

proteção municipal preventiva. 

4.4 Construção de Central de Monitoramento com câmeras distribuídas nas principais entradas 

e saídas de Ortigueira. 

4.5 Instalação de Sistema de Identificação imediata por câmeras ligadas 24 horas por dia e de 

longo alcance, identificando veículos ou movimentos suspeitos em parceria com as Polícias 

Civis, Militares e Guarda Municipal para maior tranqüilidade da população. 
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4.6 Compra de motocicletas para deslocamentos rápidos dos Guardas Municipais. 

4.7 Buscar o que existe de mais moderno em tecnologia de vigilância e prevenção a 

criminalidade. 

4.8 Dar apoio total e reivindicar, junto ao governo do Estado do Paraná, o deslocamento dos 

Policiais Militares necessários para tornar mais agil e mais efetiva a Companhia da Polícia 

Militar de Ortigueira. 

4.9 Dar apoio total e reivindicar o maior número de Policiais Civis, bem como possibilitar o 

término da ampliação e reforma da Delegacia de Polícia. 

 

5. EDUCAÇÃO 

5.1 Projeto ESCOLAS MULTIDICIPLINARES, com professores treinados de alta 

performance, para a inclusão das crianças e jovens em um novo sistema de metodologia 

aplicada nos melhores países do mundo, incluindo ginásio de esportes, quadras poliesportivas, 

inclusive campos suíços, quadra de vôlei, piscina térmica com raia para competição, academia 

de Judô, Karatê, Balé e Sistema de equipamentos de musculação. 

5.2 Instalação da mais moderna Escola Integral do Brasil em Ortigueira com dezenas de 

modalidades de aprimoramento físico, intelectual e psicológico. 

5.3 Capacitação anual dos professores, buscando melhorar juntamente com o PCCS - Plano de 

Cargos, Carreira e Salário de todos os docentes com o seu aprimoramento intelectual e salarial. 

5.4 Compra de equipamentos de informática, modernos, interligando o mundo ao sistema de 

aprendizado em Ortigueira. 

5.5 Criação das Olimpíadas do Conhecimento, com investimento em premiações anuais 

incentivando o desempenho escolar. 

5.6 Parceria com a APAE do Município, concedendo equipamentos de fisioterapia para 

coordenação e reordenação motora. Construção de piscina térmica para atendimento de 

reabilitação muscular e corretiva. 

5.7 Ajuste no horário de funcionamento  das creches facilitando às mães e pais que trabalham, 

cujos filhos utilizam as creches. 

5.8 funcionar e ampliar todas as creches do município no sentido de acolher as demandas 

exigidas pela população. 

5.9 Busca de parcerias para instalação de cursos universitários em Ortigueira. 

5.10 Parceria com SESC, SENAI e SEBRAE, Industrial, Comercial e Serviços, em Cursos 

Técnicos no município. 

5.11 Qualificação e valorização dos jovens para aprimoramento intelectual, físico e 
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profissional. 

5.12 Construções, Reformas e Ampliações das Escolas Municipais que forem necessárias. 

5.13 Busca imediata das reformas das Escolas e Colégios Estaduais junto ao Governo do 

Estado. 

5.14 Parceria com a Casa da Criança para implementação de propostas e serviços que venham 

ao encontro da necessidade das famílias de Ortigueira. 

5.15 Parceria com as igrejas Evangélicas e Católicas para beneficiar o sistema social e 

educacional municipal. 

 

6. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

6.1 Ao longo dos anos, os funcionários Públicos Municipais obtiveram algumas mudanças, as 

quais foram adequadas aos momentos da arrecadação conforme as possibilidades do município. 

No entanto, com o crescimento econômico em face da chegada da Industria Klabin no 

Município, infelizmente não ocorreram nos últimos anos, as adequações necessárias nos 

vencimentos dos servidores, por isso serão feitas, com todo o respeito e dignidade que merecem, 

as devidas correções e reajustes para melhorar as condições de vida dos servidores municipais 

e via de conseqüência de seus familiares, conforme medida necessária para a valorização 

salarial dos servidores municipais. 

6.1.1 Contrataremos e faremos cursos em cada setor da grade dos funcionários municipais, 

adequando anualmente os projetos, ações e novas metas para o melhor aproveitamento desses, 

dedicados, parceiros que serão valorizados tendo a possibilidade de adequações financeiras e 

salariais por categoria. 

6.1.2 Serão investidos recursos para reforma e ampliação de alguns setores, os quais necessitam 

radicalmente de melhorias para melhor desempenho e produtividade de cada funcionário. 

6.1.3 Compra dos equipamentos que se fizerem necessários. 

 

7. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 Ortigueira é o quarto maior município em extensão territorial do Estado do Paraná, 

tendo mais de cinco mil produtores rurais distribuídos em dezenas de comunidades, onde, para 

o ano de 2021, colocaremos o maior orçamento já visto, tracionando todos os programas e 

projetos com a meta de, em quatro anos, aumentarmos consideravelmente a produtividade 

dentro das grades de produtos e serviços ligados à área da agricultura e a pecuária. 

7.1 Maior Programa Municipal da história de Ortigueira em apoio ao pequeno e médio produtor 

rural com distribuição de calcário, cessão de máquinas para movimentação e implantação de 
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lavouras, e acréscimo em multi-tecnologias para melhor produção. 

7.2 Compra de caminhões calcariadores traçados, com a finalidade de agilização de distribuição 

de calcário. 

7.3 Compra de escavadeiras hidráulicas para o maior Programa de Incentivo a Piscicultura de 

engorda, visando futuramente a desejada transformacao de peixes enquanto materia prima. 

7.4 Distribuição de alevinos selecionados aos produtores de peixes. 

7.5 Compra de Patrulhas mecanizadas com tratores e seus implementos agrícolas, necessários 

para abertura e manutenção de plantio de pequenos e médios produtores rurais. 

7.6 Parceria com os maiores centros de distribuição de sêmen, de alta produtividade, para 

inseminação artificial com prioridade a produção leite/carne. 

7.7 Ações de parceria para compra de resfriadores de leite e distribuição para os pequenos 

produtores ruais de Ortigueira. 

7.8 Abertura imediata, junto ao Banco do Brasil, para Pronaf e Pronafinho, financiamento da 

safra 2021, Plano Safra pequeno e médio produtor. 

7.9 Compra e distribuição de sistema de irrigação e captação de água aumentando a atual 

capacidade de armazenamento tanto na cidade como nas localidades rurais. 

 

8. PROPOSTAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR SUSTENTÁVEL DE 

ORTIGUEIRA 

 A presente proposta tem como objetivo promover o Desenvolvimento Rural Sustentável 

de Ortigueira, levando em consideração três pilares: Social, Econômico e Ambiental. Para tanto, 

todas as ações que pensamos serão discutidas e implementadas em parceria com Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, EMATER, Representações dos Agricultores 

Familiares, Cooperativas e Associações, movimentos sociais, Aldeias Indígenas, Mulheres e 

Jovens Rurais e demais entidades interessadas. 

 O objetivo é ter programa chamado Ortigueira Sustentável, onde, respeitando as 

Cadeias Produtivas, iremos inovar e potencializar a nossa Agropecuária, apoiando os 

produtores desde a produção até a comercialização, desta forma teremos: a Inclusão Social, 

Geração de emprego e renda no campo, com respeito ao meio ambiente. O Programa também 

tem como meta apoiar e promover o Desenvolvimento de ações que contemplem Educação, 

Cultura, Ação Social, Saúde, Meio Ambiente e Trabalhos específicos com Mulheres e Jovens. 

8.1 PROGRAMA ORTIGUEIRA SUSTENTÁVEL 

8.1.1 Assistência Técnica e Extensão Rural 

 Antes de tudo, em qualquer dos subprogramas e componentes, o essencial é que o 
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produtor tenha acompanhamento técnico de qualidade e continuado, de acordo com a nossa 

realidade, para implementar novas técnicas e assim melhorar a produção nas Cadeias 

Produtivas. 

 Teremos equipes de Técnicos (Médicos Veterinários, Zootecnistas, Engenheiros 

Agrônomos e Técnicos em Agropecuária e Agroecologia) da Prefeitura e em parceria com 

outras instituições (EMATER, Universidades, SEBRAE, SENAR, KLABIN e etc.) onde, num 

trabalho conjunto, atenderemos cada Cadeia Produtiva (bacias leiteiras, hortifrutigranjeiros, 

apicultura/mel, lavouras, gado de corte, piscicultura, suinocultura, aves, entre outras 

atividades). Neste contexto reforçando o incentivo a Agroecologia. 

 A ideia é planejar o programa por regiões de nosso município e em cada região 

atendermos nossos produtores rurais, inclusive os agricultores, formando grupos de produtores 

por atividade, assim teremos dinamismo nas ações. 

8.1.2 Apoio a Produção de Mel – Ortigueira é referência na produção de mel, iremos fortalecer 

ainda mais a parceria para pesquisa e extensão, com distribuição de novos equipamentos e 

melgueiras (caixas de mel) aos produtores. Os apicultores e instituições serão chamados para 

dialogo e se necessário teremos ou ampliaremos o plano de ações para que a cadeia do mel seja 

cada vez mais forte. Aproveitar o certificado de origem do mel produzido em Ortigueira, dando 

a relevância que esse reconhecimento merece. 

8.1.3 Apoio a Produção de Leite (Bovinocultura de leite) e Carne (Bovinocultura de 

Corte)– faremos trabalho para que o produtor consiga melhoramento de suas pastagens, 

melhoramento do rebanho com inseminação artificial leite/carne, melhoramento de manejo 

sanitário e consequentemente melhoria da produção e qualidade do leite e carne produzidos. 

8.1.4 Apoio à Agricultura Sustentável 

Componente – Lavouras - voltado para os produtores que querem produzir ou que já estão 

produzindo feijão, milho, arroz, etc. Aqui incentivaremos a produção a partir de sementes 

crioulas, resgatando nossas origens, produzindo alimentos de qualidade e de maneira 

sustentável, sem oferecermos perigo a saúde e meio ambiente. 

Componente Horticultura e Fruticultura – vamos incentivar a produção de verduras, 

legumes e frutas para produzir nossa alimentação com qualidade. Além disso, podemos 

estruturar a produção e buscar canais de comercialização no próprio município e região (venda 

direta ao consumidor, feiras livres, comércio local, alimentação escolar, etc.). 

Componente – Agroecologia – Teremos iniciativas no município, na produção Agroecológica, 

precisamos apoiar os grupos existentes e incentivar mais produtores a produzirem alimentos 

Orgânicos/ Agroecológicos e inserir alimentos nos canais de comercialização de nosso 
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Município. 

8.1.5 Apoio à Agroindústria Familiar – Vamos incentivar as iniciativas do município 

(derivados de leite, panificados, conservas, doces, mel, etc.), pois há, assim como as demais 

atividades, geração de emprego, agregação de valores aos produtos e mais renda aos 

agricultores. 

Devemos ter Serviço de Inspeção e Vigilância Sanitária, estruturado e preparado, para trabalhar 

com pequenos Agricultores, fazendo trabalho educativo e incentivador das pequenas 

agroindústrias. Sabemos do papel fiscalizatório, mas por outro lado vamos ajudar os pequenos 

a ampliarem e regularizarem suas atividades. 

Daremos suporte através de Técnicos especializados em Agroindústria, em parceria com CEEP 

outras entidades e Universidade. 

8.1.6 Feira do Agricultor e Comércio Justo – Os agricultores, produzindo alimentos 

saudáveis (feijão, milho, conservas, doces, queijos, defumados, inclusive produtos orgânicos), 

artesanatos e outros produtos, terão apoio para fortalecer a nossa feira e a venda direta ao 

consumidor (prática do comércio justo). 

Estruturaremos espaço físico (mercado do agricultor) e ajudaremos os Produtores se 

organizarem, para que tragam seus produtos para venda neste espaço. Assim teremos uma feira 

contínua onde os produtores poderão vender mais seus produtos e os consumidores terão 

oportunidade de adquirir e consumir alimentos saudáveis, direto do agricultor. 

8.1.7 Aquisição de alimentos da agricultura familiar– Disponibilizaremos, através da 

Secretaria de Agricultura e Secretaria de Ação Social, recursos financeiros que serão utilizados 

para compra de alimentos da Agricultura Familiar. Os alimentos comprados serão repassados, 

a partir de cadastro, às instituições e iniciativas que fazem trabalhos sociais e educacionais em 

nosso Município. 

8.1.8 Manejo e Conservação dos solos – Dentre as ações, faremos aquisição de calcário e 

distribuiremos aos agricultores familiares, para que melhorem a fertilidade do solo em áreas de 

lavouras, hortas, fruticultura, pastagens, etc.. Além disso, junto com PROSP, trabalharemos 

com os agricultores orientando quanto a práticas e alternativas conservacionistas de solo. 

8.1.9 ‘‘Porteira a Dentro” – Para que possamos incentivar nossa agricultura, teremos o projeto 

“Porteira a Dentro”, com objetivo dos produtores terem a disposição máquinas, caminhões e 

demais equipamentos para que possam estruturar a propriedade (construção de tanques de 

irrigação e piscicultura, readequação de estradas internas da propriedade, distribuição de 

calcário, etc.). 

Inclusive, este projeto contempla a aquisição de mais tratores e equipamentos agrícolas para 
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que tenhamos mais patrulhas agrícolas atendendo melhor os pequenos agricultores de nossa 

terra. 

Dentro da patrulha Agrícola teremos, ainda, caminhão equipado para distribuição de calcário 

na propriedade, ou seja, ele leva o calcário na propriedade e o próprio caminhão faz a aplicação 

nas áreas. 

8.1.10 Alimentação Escolar – A Prefeitura, por força de Lei Federal, através do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem que comprar, no mínimo, 30% da merenda 

escolar em produtos (alimentos) produzidos pela Agricultura Familiar, a Prefeitura Municipal 

de Ortigueira não está atingindo, atualmente, nem o percentual exigido. 

A meta é, através do Projeto Ortigueira Sustentável, organizar grupos de agricultores junto com 

cooperativas para produzirem alimentos e assim a Secretaria Municipal de Educação comprará 

o máximo de alimentos do pequeno agricultor, desta forma, os alunos terão alimentos saudáveis 

e o agricultor terá mais uma fonte de renda. Será utilizado o máximo possível de recursos da 

merenda escolar para efetuar as compras. 

8.1.11 Jovem Agricultor – Serão realizados trabalhos conjuntos entre Secretaria Municipal de 

Agricultura e Educação, NRE e Escolas Estaduais do Campo, com objetivo de inserir na grade 

de ensino temas/disciplinas transversais ligados a Agricultura Familiar (ex. Agroecologia, meio 

ambiente, enfim temas relevantes da nossa realidade). Será feito parceria coma Casa Familiar 

Rural de Ortigueira para que tenha melhores estruturas e consiga ter Curso Técnico para que os 

filhos de pequenos agricultores possam se formar e ajudar a família na propriedade, de forma 

empreendedora. Este projeto visa estimular a permanência do jovem no campo. 

8.1.12 Mulher Agricultora - As mulheres do Campo terão voz e vez na Administração 

Municipal. Além de serem inseridas nos demais programas, também será realizado trabalho, 

organizando Grupos de Mulheres nas Comunidades onde terão capacitações/cursos, viagens de 

aprendizado e demais ações, de acordo com as demandas das mulheres (artesanato, 

agroindústria, entre vários outros temas que são relevantes). 

Para realização das ações haverá trabalhos conjuntos entre Secretarias Municipais de: 

Agricultura, Educação e Cultura, Ação Social e Saúde. Além das Secretarias, buscaremos 

parcerias com outras Entidades (de esfera Municipal e Estadual, governamental ou não 

governamental). 

8.1.13 Readequação ambiental – Faremos trabalho conjunto entre Secretaria de Agricultura e 

Meio Ambiente - serão buscados meios para que consigamos ajudar os agricultores a cumprir 

as leis ambientais (mata ciliar, reserva legal, etc.). Readequação ambiental envolve custos para 

os pequenos agricultores, a ideia é diminuir os custos e até mesmo fazer trabalhos sem custos 
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para o agricultor. 

8.1.14 Água, fonte da vida – Envolvendo 04 secretarias: Agricultura, Educação, Meio 

Ambiente e Saúde.Preocupados com a preservação da água e com a saúde, faremos trabalhos 

nas comunidades e propriedades da Agricultura Familiar (envolvendo agricultores, jovens, 

mulheres, etc.) para proteger as fontes de Águas (minas e demais fontes). Desta forma, 

diminuímos a contaminação das águas e preservamos as nascentes. 

Subsidiaremos a proteção de cada fonte de água de cada propriedade e trabalharemos no 

máximo de propriedade que conseguirmos. 

O Programa prevê subsídios e recursos para: capacitações/cursos, seminários, viagens de 

aprendizado, estruturação de Unidades de Referência, correção de solos, preparo de solos, 

implantação de pastagens, pesquisas e extensão, consultorias, bolsas para jovens (agentes 

comunitários de desenvolvimento), hora maquina e proteção de fontes. 

 

9. ESPORTE – LAZER – CULTURA – TURISMO – MEIO AMBIENTE 

 Ortigueira tem o maior potencial turístico inexplorado do Estado do Paraná, com os 

levantamentos que já fizemos, podemos iniciar 2021 com três grandes projetos de atração de 

investimentos:  

9.1 a área de turismo: ecoturismo, esportes aquáticos, esportes radicais, inclusão nas agendas 

regionais, estaduais e nacionais de eventos turísticos e esportivos, inclusive com destaque ao 

prato típico do município de Ortigueira. 

9.2 Construção de Complexo Turístico às margens do Lago de Lageado Bonito, dotado de 

ampla infraestrutura, aproveitando o potencial para atrair turistas do Paraná e do Brasil, visto 

que na região, não há qualquer atração similar. Incentivo para formação de parceria, visando a 

construção de um sistema de trapiches “acesso oficial de embarcações no lago”, trará com 

certeza, uma considerável lista de novos empregos, hoje inexistentes em nossa região; A 

construção de empreendimentos de todo padrão resultará em desenvolvimento e geração de 

novos empregos. 

9.2.1 O desejado Complexo contará inclusive com praia artificial. Além da atração de ordem 

turística, será, com certeza, um dos pontos mais bonitos dentro do Estado do Paraná, 

contemplando a paisagem do lago e de toda a infraestrutura que será implementada no entorno, 

como por exemplo o parque municipal, que contará com vários equipamentos de ordem 

recreativa, gerando oportunidades de todas as faces. O espaço público bem planejado 

proporcionará lazer em local seguro em benefício da população. 

9.3 O nosso município terá um exclusivo incentivo, para as agroindústrias locais criarem o novo 
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Projeto Caminhos de Ortigueira, com pratos típicos da região, cavalgadas permanentes, 

assessoramento para produtores terem incrementação de valores em seus produtos, que hoje em 

dia apenas são vendidos para atravessadores revenderem. 

9.4 Reperfilamento de todos os distritos do município, com suas belezas ambientais e na área 

de ecoturismo, citando alguns exemplos como, a Cachoeira Véu da Noiva, a Serra Pelada e o 

Morro da Pedra Branca, locais tipicamente conhecidos por esportes radicais . 

9.5 Em relação ao Meio Ambiente faremos o maior plantio de árvores típicas da região, e 

traremos outros projetos que acrescentarão uma série de novidades à questão do paisagismo da 

Cidade, Distritos e Localidades do município, incentivando o repovoamento das Matas Ciliares, 

fazendo a contensão dos assoreamentos dos rios, bem como protegendo as minas naturais que 

existentes na cidade. 

9.6 O município promoverá grande e necessária melhoria quanto ao seu aterro sanitário, 

fazendo com que a separação do lixo que não é lixo (plásticos, latas, papéis, garrafas etc.), se 

torne um hábito entre a população através de parcerias, planos e programas próprios, 

fortalecendo os nossos parceiros que fazem o recolhimento do material reciclável, favorecendo 

sobremaneira os munícipes. 

9.7 Construções e implantações, nos distritos e localidades do interior, cisternas de captação e 

transbordo para utilização das águas pluviais em benefício da economicidade ambiental e 

financeira, para um reflexo imediato quanto ao desperdício e implementação de novas idéias 

quanto ao respeito as águas e a sua influência no plano geral social. 

9.8 As captações de esgoto serão ampliadas para que sejam tratados em parceria entre o 

município de Ortigueira e a Empresa Concessionária Sanepar, em favor de toda a população da 

Sede do município e de nossos distritos e localidades. 

9.9 Faremos todo ano parcerias com as Escolas e Colégios Municipais e Estaduais, montando 

a Olimpíada do Meio Ambiente com premiações em cada fase visando os melhores projetos e 

ações de melhora e preservação ambiental do município de Ortigueira. 

9.10 População Indígena- Como nós temos em nosso município, duas comunidades indígenas 

com considerável densidade populacional, vamos investir para transformá-las em núcleos de 

turismo, cultura e geração de renda, inclusive apoiando suas atividades artesanais. Em parceria 

com os caciques, lideranças e indígenas, vamos melhorar as condições de vida de todos os 

indígenas de Ortigueira, melhorando os acessos as suas moradias, reconstruindo pontes, bueiros 

e estradas, onde forem necessárias e incluindo os mesmos em todos os programas já citados, 

inclusive mediante o incentivo ao esporte e à cultura indígena, com a reestruturação de campos 

de futebol e construções de quadras poliesportivas. 
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