
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021-2024 

 

PROGRAMAS 

 

○ Programa de Calcário 

-disponibilização do calcário conforme lei municipal 2.558/2018 

- inovação em 2021 

- coleta e análise de solo para planejamento do talhão (realizado pelos agrônomos em 

parceria com o agricultor) 

- ações de descompactação, cobertura, manejo de águas e fertilidade do solo 

- planejamento para 2022 a 2024 

- criação do programa Solo+, com implantação de agricultura de precisão no 

município (com coleta, análise e distribuição a taxa variável), fixando meta de 300 

hectares/ano (100 produtores – 3 hectares cada). 

- ampliação da distribuição de calcário, em parceria (para produto) com produtores da 

cadeia de grãos. 

- Mudança Lei Municipal, prevendo tais alterações. 

- Incremento Orçamento (aproximadamente R$ 200.000,00), sendo: 

R$ 100.000,00 para o Programa de Agricultura de Precisão 

R$ 100.000,00 para aquisição de calcário na mina (frete por conta do produtor) 

(2000 toneladas - até 100 produtores - máximo 40 toneladas cada) 

 

 

○ Programa Fundiário (inovação) 

- 2021 a 2024: 

- município inscrito no programa Titula Brasil 

- parceria contínua com o INCRA e Governo do Estado 

 

 



○ Programa de Melhoramento Genético (PMGB) 2.503/2017 

- disponibilização de sêmen gratuito ou de contrapartida, nitrogênio, luva e bainha 

- inovação em 2021 

- assistência técnica para produtores de leite, atendendo os pilares: manejo, nutrição 

e ambiência 

- 2022 a 2024 criação do programa +Leite 

 

○ Programas de Exames de Brucelose e Tuberculose LM 1.889/2011 

- Médicos Veterinários a campo realizando os exames, com contrapartida de 50% dos 

produtores. 

 

- planejamento para 2022 a 2024 

- criação do programa +Leite (junção do PMGB e Programa de Exames) com:  

- disponibilização de sêmen (gratuito e contrapartida), nitrogênio, luva e bainha 

- compra personalizada de sêmen (atendendo demanda de cada propriedade) 

- disponibilização de assistência técnica 

- incluir cadeia de gado de corte 

- disponibilização de médico veterinário para realização de exames de brucelose e 

tuberculose, e vacinação de brucelose, gratuitamente. 

- aprimoramento na produção de pastagens e produção, processamento e conservação 

de silagens 

- Mudança Lei Municipal, prevendo tais alterações. 

- Sobra Orçamentária 

aproximadamente R$ 150.000,00 dos cofres públicos 

aproximadamente R$ 250.000,00 dos agricultores 

(150 mil exames e 100 mil vacinas brucelose) 

 

 

○ Programa de Gestão e Nutrição de Precisão (inovação) 

- 2021 a 2024: 

- Parceria com a Cresol Baser, que custeia zootecnista para propriedades leiteiras.  

 



○ Programa de Poços Artesianos e Proteção de Fontes (aprimoramento) 

-2021 a 2024 

- convênio renovado com a SANEPAR para construção de poços artesianos 

- Fontes e Bebedouros em Constante Construção (SEAB/AMSOP) 

- Artesianos Coletivos no Município = 20 poços identificados (uso coletivo) 

- São Pedro/Novo progresso/Barra Bonita em andamento (SANEPAR) 

- São Luís e Perseverança (Aguardando Emenda Parlamentar) 

- Necessários outros 6 poços (BV/Quib+Mand+SS/ST+NSA/PA+SF/AG/SA+SM) 

 

 

○ Programa de Horticultura e Fruticultura (Feira Municipal LM 1.853/2011) 

- 2021 a 2024 (inovação) 

- assistência técnica gratuita para produtores 

- construção do plano de trabalho conjunto 

- produção e canal de venda 

- projeto de cobertura da Feira Livre (praça central) 

- cobertura, luz, água, sinalização e revitalização da Feira Livre (Santa Rita) 

- Equipamentos para Produtores (atender necessidades dos produtores) 

- Emenda Parlamentar para construção de estufas 

- Grupo de produtores e instituições construindo o programa de 

agroecologia/produção orgânica 

- Resíduos da poda urbana entregue nas propriedades. 

 

 

○ Programa de Ovinos e Caprinos (inovação) 

- 2021 a 2024 

- disponibilização de assistência técnica gratuita 

(genética/manejo/nutrição/ambiência/sanidade/gestão) 

- construção do plano de trabalho conjunto 

- definição do local de abate, necessidade de equipamentos e canal de vendas 

 



○ Programa de Matrizes de Postura (inovação) 

- 2021 a 2024 

Grupo organizado/Necessidades atendidas/Plano de trabalho definido.  

 

 

○ Programa de Castração de Cães e Gatos + Vacinação Antirrabica (inovação) 

- 2021 a 2024 

- licitação de clínica veterinária para execução do programa 

- parceria com o Departamento de Meio Ambiente e Departamento de Saúde. 

 

 

○Programa de Gestão (inovação) 

- 2021 a 2024 

- turmas regulares, semestrais, para gestores da agropecuária (todas as cadeias) 

(construindo com SENAR/CRESOL BASER/UNIOESTE/UTFPR) 

 

 

○Programa de Associações (aprimoramento) 

-2021 a 2024 

- levantamento das necessidades  

Inovação 

- organização (documentação/patrimônio)  

 

 

○Programa de Cascalheiras (aprimoramento) 

- 2021 a 2024 

- licenciamento de cascalheiras em pontos estratégicos 

 

 

 



○ Programa Porteira Adentro LM 2.491/2017 (aprimoramento) 

- parceria com Departamento de Meio Ambiente e de Viação e Obras 

- inovação 2021 

- planejamento e organização da agenda para otimização dos serviços 

(criação de Agro Núcleos com Gestores locais – cobertura total do município) 

- desburocratização do pedido de hora máquina e pagamento do serviço 

- planejamento para 2022 a 2024 

- Mudança Lei Municipal, prevendo alterações. 

- eliminação do pagamento da hora máquina 

- estabelecimento de critérios para quantidade de horas máquina anual por CAD PRO 

 

 

○Programa de Postes (retomada) 

- planejamento para 2021 a 2024 

- aquisição de postes (COPEL)/parceria com produtor (poste e frete) 

(verificando viabilidade e logística/cadastro no e-protocolo) 

 

○Programa de Recolhimento de Carcaças (inovação) 

- planejamento para 2021 a 2024 

(aguardando normativa ADAPAR – INF 2019) 

 

Planejamento para 2022 a 2024 – NOVOS PROGRAMAS 

Programa de Apicultores 

Programa de Piscicultura (4 modalidades) 

(engorda/pesque-pague/subsistência/caixa de água) 

Programa de Turismo Rural 

Programa de Censo Rural/ Livro dos Pioneiros 

Programa de Agricultura Urbana 

(terrenos baldios/hortas comunitárias/fundos de lotes) 

Outros, conforme demanda 



MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

 

- Reativação e fortalecimento dos conselhos CMDR/CSA/SIM/Feira Livre 

- Parceria renovada com a SEAB e ADAPAR 
 
- Patrimônio do Departamento Organizado 

- Prestações de serviços de Inspeção/Notas/GTA (LM 2.287/2015) 

- Parceria com IDR no monitoramento colheita/MIP/MID/Vitivinicultura 

- Lei Orgânica/LDO/LDR (em redação) 

- Reforma do Departamento e da Casa Familiar Rural 

- Cursos/Palestras/Dia de Campo 

 

 

RECURSOS SOLICITADOS (até o momento) 

 

 - Asfalto São Brás (Dep Vermelho) 

 - Escavadeira (Dep Leandre) 

 - Pá-Carregadeira (Dep Reichemback) 

 - Caçamba Trucada (Dep Luciana) 

 - Retro Escavadeira (Dep Subtenente Everton) 

 - Asfalto Bom Jesus à Gruta (Dep Sérgio Souza) 

 - Asfalto Km 18 à BR 280 (Dep Francischini) 

 - Estufas (Cadeia Orgânicos) 240 mil reais (Dep Filipe Barros) 

 - Retro Escavadeira (Dep Luersen) 

 - Trator de pneus (100cv) (Deputado Anibeli) 

 - 2 Poços Artesianos (Dep Traiano) 

 - Caminhão Pipa (6000 lts) (Dep Traiano) 

 - 3,5 Km de Asfalto (Dep Traiano) 

 - Cardápio Estadual (Carros e Máquinas Porteira Adentro) 

 - Equipamento das Associações (Inscrição no MAPA)  

 - Patrulha do Porteira Adentro (Inscrição no MAPA) 

 


