
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTÀDO DO PÀfu{NÁ

DECRETO N" 3.941./2022
cÊRTrDA0 DE PUBLTCAÇA0

[]/iTA:_e"Ll:ãi_Qg4+
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O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO
f'A.nÂNÁ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Att. L" Fica aprovado a Revisão do Plano de r\ções e Investimento - PÂI do Plano Diletor do
Município de Santo Ântônio do Sudoeste, nos teÍmos do Anexo que integra o pÍesente Decreto.

Att.2 - Rer.ogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor, na data de sua
publicação.
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suDoESTE, ESTADO DO PARANÁ, F,Ml26 DE MArO D82022.
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RICARDO O ORTINÃ
Prefeito unicipal

,lü,ltAL:

rütÇA0:



ESTADO DO PARANÁ
PRBFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

GÀBINETE DO PREFEITO

DECRETO N'3941120»,

DECRETO N'3.94u2022

APROVA A REVISÃO DO PLANO DE AÇÕES E INVESTIMENTOS _ PAI, DO PLANO DIRETOR DO MLINICIPIO DE
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de snas atribuições legais,

DECRETA;

Art. 1'Fica aprovado a Revisão clo Plano de Ações e Investimento - PAI clo Plano Diretor do Municipio de Santo Antônio do Sudoeste, nos termos
do Anexo que integra o p1'esente Decreto.

Art. 2o - Revogadas as disposições em corrhário, este Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação.

GÀBINETE DO PREFEITO MUNICIPÀL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, EM 26 DE MAIO Df.2022.

^"unuquo-sn:
RICÀRDO ANTONIO ORTINÃ
PreÍ'eito Municipal
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APRESENTAÇÃO

Apresentação

Este volume tem por objetivo apresental a Revisão do Plano de Açôes e Investimentos que foi desenvolvido peio Grupo Téc1ico Permanente
juntamente com todas as Secretarias da Prefeitura Municipat de Santo Antônio do Sudoeste, prirneiramente foi avaliada todas as ações previstas
iniciahnente e posteriormente foi retirado/ acrescentado novas ações.

Os iuvestinlentos propostos dizem respeito a Ações de Desenvolvimento Regionat, Urbano e Social especificamente nas áreas do Meio Ambielte,
Saneamento, Gestão Urbana, Sisterna Viário e Desenvolvimento Rural e Urbana.

FirTalizando, este documento estabelece, portanto, o cenário cle investimentos necessários para o alcance dos objetivos gerais do pDM de Santo
Atrtonio do Sudoeste, é evidetrte, que os iuvestimetltos propostos ultrapassam os lir-nites da capacidade cle endividarnento do Mgnicípio, mas que
deverão constiftiir objetivo na obtenção de recursos extrasjunto aos diversos órgãos compeÍentes nas esferas estadual, federal e privada.

Santo Antônio do Sudoeste, l8 de fevereilo de2022.

FELIPE ÁNDRÁDE BLICK
Eng. Civil

1. F'ORTALECIMENTO ECONÔMICO



\çi)rs 'ro.icto/!-sp((ilicrçr'ics ,.023 202'l 1025 ,-026 Iiotrtrs

tcvisào c atualizaçào rlos valorcs do IPTU, laxas

lc sénios, inçluindo a utilização ds novos

nccanism0s;

]LABORAÇÀO DE MAPA DE VALORES

MOB]LIÁRIOS

t4aior rigor no cálculo e cobrança do ITBI,

ncluindo o direito de prcempçào:

]STRATÉGIA POLiT]CA

Uaior controlc do rlovimento das atividadcs

;eradoras cle ISQN;

]STRATÉGIA POLiTICA

lovisào e aplicação de progmmas conl

)orltribuição de mclhorias;

]ST'RATEGIA POLITICA

)inamização dos processos c mecanismos cle

regociaçâo e cobrança de débitos em dívida

rtiva;

]STRATÉGIA POLÍTtCA

Velhotia do atendinrenb dos cidarlãos na

:obrança dc fibutos (tcinamento e rcciclagem

le pessoal)

TIIEINAMENTO /PESSOAL

Aprinrorar n transl)arênciil na cxecuçiio

)rçatrrcntária, dcmonstmndo r importância da

uccÂdaçào dc tributos;

I]STItAI'EGIA POLITICA

pqtnrlfcnte com os municípios

:cgiiro quanlo ir politict tribul.iria, evitntdo-se a

fiscal (ISQN);

2. SERYrÇOS E EQUTPAMENTOS URBANOS

SAÚDE

do ICMS c do IPVAr

c utilizaçào dc runa tabcla dc prcços

justa, palr serviços e obns

e inrplnntaçào dc unr sistenta

cortr o(s) banco(s) arrccadatlor (cs)

ao valor das tarifâs dc pÍcsfâçào

lnrple0ienktr medicla cle fiscalizaçio para

â oâpâcidâde de atendilnento

dc Saúrlc, anavés dc invcstitnctrtos

conlingcntc dc rcculsos humanos, inÇ[uindo

istérios da Saúde, Espofie, Educaçào,

lacililanrlo o accsso tla qropulaçio;

a existénciâ de unra reírguarcia

Rcciclagcm e lrcitranlcnto pcriódioo de pessoal

sc grrantir unl melhor atgrdinlento,

incluirilo os agentcs dc saido;

à criânçd c ao rdolcsccntc, âh'ilvós do

psiquiáoico c fbroaudiológico, cm

conr o Estdtuto da CriÂnça e

dc um Plâr1o dc Açõcs dc Saúdc ptrâ

próximos 05 anos, idcntiÍicando as

dÂ SaÍrdc, EspoÍc, Llducaçilo,

o Cidadcs

Estaduall

Prtiprios;

dos ca(las(ros enlre os DE INFORIvIAÇÀO

'ro.i cto/l,lspccilicaçõcs \t22 r023 .024 t025 t026 iontrs

.ONTRATAÇÀO/TI{EINAM 
DN.

.O/EQUIPAMENTO

{rtip{mentos nlêdicos o laborutorjíis, aunlenta

)Íctivaçiio dos âgentes de sÂúdcs;

]STRATÉGIA POLiTICA

]STIiATÉGTA POLÍTICA

.REINAMEN'IO 
DE PESSOAL



(Lci D" 8.069/90 c Corlstituiçào

'cderal (le I 988) nas escolils, visando

às crianças scus dilcitos co»lo

brasilciros;

Avrlirçiro da tlcnurda dç prolissionais

alual c Iiltura para sc dclinirenl

iircas prioritiirias parr capilcitaçiro,

Aurpliar as creches existentes no urunicipiol

conÍ'omrc LIJB (asscgura) unta

capacitaçrio lrernlanente e conr

a iniciativa privoda e oulas Íbntes

(prognmâs cstaduais, Ícdcrais cÍc);

da Saúdc, Esportc, Educação,

\çi)c§ )rojcto/lispcciÍicfl 
çõcs ti22 t023 2021 1025 2026 0nlcs

üelhotir ensino das séries iniciais se (l'. { 4'.)

!fotço cscolar pcrnlntrgntc.

ESTRATEGÍA POI-ÍIICA Ministédos da Saúde, Esporte, Educaçâo,

Cultura e Cidades

Govemo Estadual;

Recursos Próprios;

Paranacidade

PPP

nlixrnâtizâçâo das Escol{s; EQUIPAMENl-O E TITEINAMENTO

\rnPliação dos tmnspoÍlc oscolar; AQUISIÇÀO DE VEÍCULOS

lriar mcca[,snos dc iutcgraçào c parLicipação dí

:omunidadc junto as rlodalidadcs dc cducaçir

)ertencentes ao município

ESTII,ATI]GIA POLÍTICA

lJqnipauçiio Salatial - I'laro (le Caueiro; JSTRATÉCIA POLÍ'fICA

Melhomr segurança na entncla e na saída das

Escolas.

]STRATÉGIA POLÍTICA

Sriação de uma escola bilhgüe,

Português/Espanhol, pua fortalecimento do

)rojelo fronteiÍa.

]51'RAI'ÉGIA POLIÍTICA

ESPORTE E LAZER

lclhorar ilunriuação c cshlturar o lago

conl orientuçào cle ptoiissionais rle

fisica para as l)cssoas quc fazcnl

inclusive con proÍissionais da

ELIIORIAS E TRE]NAMENTO Ministórios da Saildc,

E<lucação, Culfuru e Cidarlcs

TI{UÇÀO DE PARQUES INFANTIS

Aproveitanrcnto dc árcas púbiicas pam

implâtrtaçào de áreas de l.lzer;

Irrphrrtirçrio tle csprços poliesprrnivas

c divulgaçào dc programas de cspotlc

lazct para a terceira idaclc;

dc centro de luer', esporte

de teneno para Pistas dc Flspofie

da Sâíidc.

Iducaçâo, Culrura e Cidades

EstÂdual;

Próprios;



Rccstruturaçào dos loclis dc lazcr (Parquc

Exposições)

dc Parqucs c Iagos enl

do Municrllio, Priorilariânlcll(c

larquc das Eu:banvas;

e anrpliaçào cle

na cidadc c no iilcrior;
da Srilde, Iisportc, F,ducação,

dc cducaçào fisica 1taru os idosos;

a cvcntos quc cnvolvam lazcr c

Promovcr nrais atividadcs dc lazcr intcgrando

e cehtlo - cri{nças c idosos;

um ginásio dc Espodes

pila 300 pes§oas.

tla Secretnria Municipal de Irsllortes;

CUUI'UItA

Ação de unr Conselho Munioipal de Culrurr

rcprcscntantcs da sociedadc. dc indÍrstrias

cla Saitde, Esporte, Eclucaçiro,

I)esenvolvirnento de una politicil de educaçiio

junlo ao sctor dc cducaçào;

dc cenll'os dc aprcndizado ârtístico

para a população:

e Inpl0ntaçio de xm Centto dc Eventos,

dc lerrcno para const[lção (lc

dc divulgtçào dâ Culturo c artc.

dc Muscus c Espaços para div.

ASSISTÊ,NCIA SOCIAL

ds tcrrcno pnrÂ a consÍução dc

INTI.]CRADO J)I-] CONVI

conterúplcnt CRAS - Ccntt! dc l{clbrô,rci

dr 
^ssistôncia 

sooial e CRE^S - Ccntro

Rclcrência Espccializarlo tlc Assistôncia Social.

e/ou re€struturar. CENTIIO

DE CONVIVÊNCIA, que

o Cli.AS Centro rle Referência da

ia social c CREAS Ccntro dc

Especislizado de 
^ssistêDcia 

Social.

ios da Saúde,

c Cidadcs.

Ilstoduill;

Próprios;

RAN CII)AT)T:

os scrviços (ic proloÇâo social básica

atcnção c npoio as Íàmllias, dc gcraçào

e progrârDâs socrnrs,

Esporlc, EduoaÇiio,



nrarutcnção c cquipônlcuto

certros de educaçâo i

e anryliaçio tlos programas de

socirl na modalirladc rkr

básica, protcçào social cspecial de nródia c

complexidade, desen()lvidos no Cl{AS,

cstruturaçào técilico - opctacional

sistenrático c rnonitotrtrl0.

de unr plogluml de hortas

corjunto conr a Sccrctnria dc Agricultua c

^mbicnte, 
fronlovendo o associalivi

o prcgranla cle Ação Continuarla

Açôcs Sócio cducativâ dc apoio as Íarrílias coln

(lc 0 ír 6 onos dc iúkle na nrodalirladc de

social básica com foco na gcraçio dc

trcillâmcllto c rcciclâgcm

ch Secretrriâ de Assistênoia Social,

visando melhoria do alcndinlenb à poputaçào,

cspcciÂl âs lamilifl s socialmcntc Yulncrávcisj

Ministérios da Saúdc, Esportc, Eclucaçi'ro,

IntcnsiÍicaçào dos plograolas c convênios conl

idades niio governalrentâis, regulartrletrte

no CNAS, para prestar assistência a

fisicos, dependentes químicos,

c adolcsccntcs, idosos. tàmilia ctc;

Lnplantaçâo dc rurr Cenuo ou Scrviço dc

^tcndimento 
Jurídico e Contábil às pessoas em

rlo Cenlro de AtcDdiDtenlo â

, buscando o dcscnvolvimcnlo dc

dt Saitde, lisportc, l-tluoaçiio,

l{ccursos Prôprios;

PARÁNACIDADE, MDS

violêtrcia c uso dc drogas, notÀdantcntc

missõcs e t)rog,inrrn de assisfêncja

atetrdimcnto conjunb das (livcrsss scorclarias

aos bolsôcs dc pobrczn (Sfltidc. Iilii-

e iDrplernentação da C0sa (le Pass{genl

orçânlcnkl espccífico para as açõcs

na área da assistênria soci{1.

Àquisiçrio de ten'cnos para a Collstruçiio de

Sociais / Conruritririos na zona rilrâl

urlrana.

t criâção dc novos Ciubes dâs

na viabilizaçtio de cursos de

dâ Síúdc, EspoÍte, Éduc0ção,



aquisiçào dc cquipamcntos

da estruturt os trresnlos.

de Albergucs para abrigarcn doentcs e

carente§;

I'ronlovcr açôcs dc l)Íotcção social espccitl

âssistencial destiDâdâ

c suas lamílias enr situação dc

c social, por ooorrência dc

Ministérios da Saúde, EspoÍte, llducaçio,

Cultura e Cidadcs

Govemo Estadual;

llecursos Púprios;

PARANACIDADE

Trabalho dc assistência sociâl irtcgrado com

soloriais dc cducaçào, aúiculado cont

enr parceria conr os progrtmas de

de rcgiõcs ribcirinhas. trlbalho

iltegrado conr mcio oNbicnte e

orn açõcs tlc refloreslâmcnto e

dc árca dc cirrturão vcrdc.

ao idoso conr serviços cle

básica asscgurando a corvitência social,

sociâis, pronrovenrlo

c participâçào cfctiv[ da pcssoa itlosa

,r sociedadc e demais benetioios corno o BPC/

dc oonvônio cour nrruicípio

posstan ctsa lar pÀla

arialnonlc criatrças cnquailto àguardarn

judicial.

TRANSPORTES

Ações l\tjeto/lspccilicrçõrs t022 t023 2024 t025 LO26 iuntcs

Vclhoriâ do scrviço clc transportc colctivo

lesde a inrplantaçào de abrigos;

]ONS'I'RUÇÃO DE ABRIGOS Ministérios da Saúde, Esporte, Educaçã0,

Cultura e Cidades

Covemo Eshdual;

Recursos Próprios;

Pranacidade

PPP

lnrplantaçiio de cicloviils vislndo à teduçiio do

rúmcro dc acidentcs c làcili(ando o

icslocanrcnto dt população Do cixo principal;

IONS'aliUçl^O I)li CICI-OVI^S

lrrplartação dc tcrnlinais municipais

ocalidades de maior densidade

]ONSTRUÇÃO DE TERMINAL

)E TIIANSPORTE

{quisiçào c nunutençiio rle equipamentos e

/cículos paÍa o tlansportc colclivo c cscolnr;

ESTITATÉGIA POLÍTICA

MÂnutcnçiio do programt dc rccupcraçrio das

estladas mrtis;

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÀO/ESTRÁDAS

lURÁIS

Implenentil sistema de tÍanspo(e coletivo na

área rural;

JSTR TÉGIA POLiTICA

lmplantaçâo dc sistctnÀs dc comunicaçào visual

sinalização) paÍa as vias do intcrior c da

:idade.

SINALIZAÇÀO VIÁRIA

SEGURANÇA PUBLICA



Polícia Militar c Civil, atrôvés dc gcstõcs

Governo do Dstado para Aunentâr o efetivo e

condiçõcs logisticas dc opcração;

um pJancjaurcnto para a instalaçào

nródulos policinis poilendo ocorrer parcerias

a Prclcitrua, a Policià Militil c a própria

ao uso de drogÂs. prostituiçào c

prircipalneute junto aos adolesccntes

Manutcnção do Consclho Municipal dc

Segurânça; valorizando sua alu{ção.

Cdaçrio de utra Guarda Municipal para atuar

nos ptédios c lograclouros públicos c vigilâlcia

dos próprios da prefeitura,

I'rojcm Formando Cidaclão - Rotirar das mas

e adolcsccntcs inliltores, com a

dÂ 3" Cia. dâ Policifl Militâr:

tla Sairrlc, Esportc, Erlucaçào,

zar { úiliz!çÀo dos veiculos da

liscalizaçào do Conselho'lutelnr ent

pessoal paril atutrr junto ao

oom obictivo (lc oricntar c educsr

o condutorcs;

dc corlscientizaç.io dos pais qraDto a

criando fu'mâr dc putiçào aos pais

da Sa(rde, lisporte, I-iducaçào,

unificado entre policiais e

c dcnrais órgàos de scgurança;

dc tcrrcno para

3. DESENVOLVIN{ENT0 DO SETOR RURAL E UIIBI\NO
DISTRITO PRODUTIVO LOCAL

dc Tcrrcnos pâra a Construção

c rcgulanlcntação das atividadcs

rlo setor inÍbmrrl;

Iixpansào das políticas setoriais <le saúde,

lazcr, cullura, csportcs c assistôucia

dc vias UrbaDas c Rurais ;

ra Ilurrinâçào Pública c Sistclra

da IndÍrstria c Conlórcio

SccrEhriÂ da Agricullua

Coopcrativas

Emster

guaritas na praça (policiais cn1



dos culsos ploÍissiorraliztntes e

para a população rural,

essutwas do Estado, das

EMATER e do SENAR c,

i ü fomati z aç ão dos si s te n a s ;

da Industlia

da Agricultur{

apoio à micro c pcqucna agrcindúsnia

o benelloiilme[h de produrrs da

êrrliuc c apoio à política mturicipal

corrcdor dc bi0rlivcrsicladc

do uso dos solos e óguas c inccntivos

ESl'RAIEGIA POLÍTICA

c dc Yalorizaçào das iniciativls

ImpleDrent{r um progrâDla cle incubaclora de

microcmprcsas corn o apoio logístico e

institucional necessrilio;

l)esenvolvimcnto da agroihdústli0 nas itreas

Disciplinar c Íiscalizar as atividadcs

tle [ncerrtirrc) conr inccntitrts fiscais

a Í'uga imecliata tla

vcrsilicaçâo) buscaL novas aliviclarlcs - cr

rtas rrcdicinais, iloricultura

Mihistério dn lndustdn

Buscrr soluçõcs colctivas pârâ problelras

a jnstalaçào de in(lnstrias dc derilados

dc cooperativas jtrnto a agroindústrir;

4. GESTÃO URBANA

mpliação rlos bancos dc

georct'eienciados, ahavés da

ào dc sistcrnas dc soÍlrvarcs c

DE GEOREFERENCIAMENl'O/

hdos os selores da Adntiuisnaçào;

a disporibilidade de energia na rí.ea



Aquisiçào (le te[eno para a Construçào de r]n1

clc unr Tcrninal Rodoviário para

Ptiotizâr nlclhorias dc iluminação dc

dfls novas lcgislaÇõcs urbailas,

do Pcrínrctro Urbalo

de Zoncamento e de Uso e Ocupaçiio

do Pattelanrento clo Solo

do Código de Obras

do Código dc Poslur?s

do Meio Anhicntc

dc Precnrpçào;

dns Operaçires Urbanas Consoroiadils

da Usucapiào Espccial Urbano;

do Diieito de Supeúicie;

ri dc Rcgularizrçrio Fturdiriria;

:i do Uso Compulsório de In1óveis Urbanos

Açrirs t)roicto/l,lsp!cilictçrles 1022 2023 2n24 t025 ttt26 iontc§

Diagoóstico atualizado da c«ência atual de

móveis, aravés do cadastrametrto do farnilias

lesflbrigadas;

ESTI{ÀTEGÍA POLITICA RccuÍsos I\'ópri0s

Patrochios

Sriaçrio de nreios por legislaçào que possibiliten

) parcclamento do solo cnr lotcs trlcnorcs, tr(

lso Je conjuntos lltbítlcionais popuÍares

JSTI{ATEGIA POLÍTICA

Criaçiio de urr progÍ(ma de reassentantcnto,

yisarrio o rcmaücjamcrilo rlas oclpaçJcs

irratlcquaclas, bonr conro a rccupcraçâo ambicntal

dcstâs árcas;

BSTRATEGIA POt-iTICA

Avaliação po.lncnorizÂda dc cÂda sistcmfl

dc viabilidadc da oonstruçâo dc

para â Adnrinisllação Municipal

Civico) c procuar racionalizâÍ o uso dc

públicos, visanclo a teduçio dos ousbs

TO E CIONSTRUÇAO DE SEI)E DO

dc projctos c oÍçamcntos

sistenra de infitr-esl1útrra e

visando a buscd dc rcculsos

suas inlplenrentações {utu(s;

{çõrs ?rojcto/Espccific 2022 t023 t{t21 1025 t026 F'ontcs

fest.io pârticipativa con as contunidÍtdes .le

brma a conhccct scus ânscios c analisar,

:onjuntrrnente, a viobiliJade dc suus realizaçües;

]STRATEGIA POLíTICA Recrusos Próprios

Patrocirrios

Convênios

)ivulgar as açôes rtalizaclas e plancjadas de

brma a iulbrrnar a população lreqiienrcmcnlc;

]S'I'R TL]GIA POLITICA

Atualização e criaçào dc uma fiscalização

cxlcnsiva para as cotrsnIções c lolcarncDtos

ilegais;

EST]{ATEGIA POLiTICÀ

Iteestrlturaçâo rla Avenida Brasil conl sistcnta

rotatório c das prilcipais vias dc accsso;

REFOIMA URBANÍS'IICA DA VIA

SinalizaÇão dc hânsito adcquadâ - scmátorcs no!

:rincipais cruzarnentos;

lROJE]'O E EXÉCUÇÀO

3alçadas cxclusivas parir pedestres; IROJETO E EXECUÇÀO

Quiosques para bancas dc jomais, cafés

xxDércio;

,ROJETO E EXECUÇÀO

C árcas dc cxpansão industrial, aúa\,ós



iincheim plru r,eiculos e pessoas na Vila

ligaudo o bailo com o Parquc

paril o cntrrllcdmento da Âv Percy

conl a PRT I 63 ou Av l{amalho Piva:

I'assarela no cnhoncamcnto da lrarigot dc Souza

- Rua Donl Pcdro I colr â Josó

lencar, Iluâ Rio Rranco conr Noeilri SguâÍezi

I'ais{gisnto c mclhoria dos nôs trcvos da

l)csapropriação ou proposta dc cornpra da árca

ao parque de exposiçôes - Pistt

Avcnida Bcira Rio - Rio Ccdrc quc vai

Potrtc da Rua Parigot de Souza ató a

Rua Percy Schreiner;

ila Rua D. Perlro I; E PAVIMENTAÇÀO DO PASSDIO

c retorma das gllcrias pluviais;

r do sistcrra dc ilunrinaçào

cenhais;

da nrarginal do Trevo CTC

dc àccsso a Prànchila - acostanlcnto;

^\,enida 
lig{ndo S(nto Aotonio do Sudoeste

Pranchila colfl iluminaçâo c criaçào de

PROJETO/P VIMltNT^ÇÀO lt pAISAcÍSMO

Pavirrcntaçào asfáltica nâs prirrcipais ruas

dc planos sctorinis clc méclio c

do llano f)iretor', uÍrvés dl

{çôos lltoieto/llspccilictçõrs 2i22 102-1 ,"1124 xt25 lÍtz6 Fontes

Integtâçio das diversas Secretailas

dcfi nindo bâscs tcrritoriais únicâs:

:S'IRATÉGIA POLÍTTCA Ilecursos Prripri<rs

Patrocinios

CohvêniosElabotação do plano plurianual c lcir

orçanrentárias anuais eh funçiio rlos plarror

sctoriais c prioridadcs aportadas no PDM;

]S'1'RATEGIA POLiTICA

Ampliar irocntivos a indústria rle conÍbcções; JSTRAIÉGIA POLÍTTCA

Escolâ prolissionslizântc dc coslura; sONSTrr.UÇÃo

vÍaior atuaçào jürto â AssociaÇâo Cornercial ,

/isôildo a büscâ dc rccumos e criando

DeúnnisDrr)s que rlesenvolvrnr unla ntiliJr

)âÍticipaçâo do comórcio c scNiços.

]STRATÉGIÂ POLÍTICA

lriar unr Conselho de Descrvolvimcnto; ]STRATÉGIA POLÍTI(]A

Unilicação dc Sanro ADtonio do Su.locstc,

Pranchita, San 
^ntonio 

(.ARG) em tonro de um

projelo turistioo;

E§TIT,{IÉCI,A POLÍIICA



ivar a criaçào dc clcscnvolvinrcnto

empresas - fabrica tle sabiio, vassoura,

chinclos, acolchoados.

dc urandioca, liçularia, ctc.

das atividades iníbnnais cxistcntcs

das nricrocnrpresas e de suas ]'RA1'1]GIA POI-ITÍCÀ

dc mecarismos quc vinculeü os

e forrlal dÂ econotrria;

Criação dc insnumcntos lcgais quc rcgulattcntc

a atividâde inlorolal, rcsllcitc o dilEito

c dc outrÂs catcgoriÂs sociais;

divulgaçào do poteucial do rnunicípio c rlc

dc mecanisnro dc aprcscDtaçào da

prcdúiva das üicrocnrprcsas junto aos

,poio ao irprimoranlento técnico do setor

cursos dc apcribiçoarncuto e câpâcitaç,io. e

de incubadoras teonoliigicts conl

logistico c iustitucional;

5, MEIO AMBIENTB

do scrviço rle colcta de lixo clll

c rlirrrinrçiio dc Iocilis d( llcnúsilos

um âtcrro sanilário para tcduzir

dc t(ansportc c gaÍantir uma autonomia

ipio quano ao destino final;

lnccntivo ao dcscnlolvimcnto da Agcnda 2l

lnrplementaçrio de Progrrnras de Eduo{çào

Anll)icntal cm intcgmção com as

dc trcitranrcnto paro os

rle coleta o disposiçrio de lixo;

Criação de unla escola de jardinagem para

intcgraçào de adolcsoctl(cs c rcalização

fonnaçâo cscolar complcrncnlar;

Ão Do pAReuE sANTo aNToNIo

c implerncntaçrio dc urr Piano dc

dc recnpcração progrcssiva

nas regiões urbana e lurul;

de açõcs conjuntas com o

sentido de cornbâter a poluiçiio ambiental

tias Cidadcs

'oslo Alfandcglil'io; ]ONSTRUÇÀO Recursos Próprios

Patrooinios

)escentr[lizâçâo das industrias para o Parqur

ndustrial:

ISTIiAT]]CIA POLII'ICA

]STRATEGIA POLITICA

]STRÀ1'ÉGIA POLÍTICÀ

]SIRATEGIA POLTIICÀ

]STRAI'EGIA POL,II'IC]A

da rrata ciliar do Rio

vias ubanas, cD cspccial nas



Proteçàb Âmbicntal das fortcs de abflstccimento

de água nas proprieclades rurais

Açõos lrojcto/llspccilicrç(irs 2$22 2023 L|24 2U25 t[2() Fontcs

Incciltivo à ilnplcnlcltaçâo dc pomarcs casciros,

nula(lünente paril a populxçio rnuis

dcsfavorccida. atrilvés do fomccinrcnto dc mudas

e th assistência têcnicu prra o cultivo rle .'spÉcies

Iitrtifcr"s;

]STRATÉGÍA POLÍTICA Rccursos Próprios

Paíocínios

Convônios

I'(rnovcr a rccupcraçào rlc árcas degradadas,

pritrcipaLncntc daquclas quc foram objclo do

invasões;

]STRATEGIA POLÍ1'ICA

Criação rle nreoanisltros legais coeroitivos para

quc a mruricipaliclade possa exigir da socicdade

prllticas arnbientnis adcqu{das (Lei do Meio

Ambientc).

]STIiATDGIA POLITICA

6. SISI'F:,MA VIÁRIO

no Pl{no DilEtol, ioicianth pela

das propostôs c busca de

de urn sistcnla cle ciclovin ao

Na ritca rural dcr.cur scr avaliadas

prioritáÍias dc lnclhoriÂ

sinalizaçào € consetaaçào

de vias urbanas c rurais

.nbolât ptojetos e llusca de recrú'sos para a

da I'RT 163 prcvisto no Sislcnts

do Plano I)ireto(

7. TURISMO

írÍonlaçôcs tLrristicas, jrmto à cntrada da

DivulgaçIo e prorroçào do

rle Ilegionalizaçào do Trrisnro na

ica clo Município (cm conjunto conl

Municipal dc Turisrno c a Sccrcrari

Turisnro); Plano de Desen\oI

I]STRAill]GIA POLiI'ICA

parceritr junto to Dep.

Emâtcr, Sccrctarias, para polcnoializar

rural, pequenas propriedades, agro

, formalizauclo roloircs

Jrgtrnizaçiio de trr calcndririo de eventos

com a capacidade do

rcceber os turislns;



Tuisrno Rcligioso (rcfbrnra do Sauto Ântonio)l

c constlrçào dc obras turÍsticas c

da l.'csta dc tsxposiçâo - Expo Sâuto: :TL,GI,A POI-ITICA

rlc Parqucs Tcturais - unifiçando Sauto

do Sndoeste, Pranohita e San Albhio

8. CONSIDERAÇOES FINAIS

CONSTDERAÇOES FINAIS

Este relatório estabelece, portanto, o resumo dos anseios da população municipal para o desenvolvin-rento social, ecorôÍnico, ambiental e de infra-
estnrtura e equipametltos para atender às necessidades reveladas colro sendo prioÍitárias para os pÍóximos 5 (cinco) anos.
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