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PLANO INTEGRADO

TÍTULO: INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL – REDE DE ATER E INOVAÇÃO

1. DADOS CADASTRAIS

Nome da Instituição
Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER

CNPJ
75.234.757/0001-49

Endereço
Rua da Bandeira, 500

CEP
80.035-270

Telefone
(41) 3250-2300

E-mail institucional
idrparana@idr.pr.gov.br

Nome do Responsável Legal do Órgão
Natalino Avance de Souza

Função
Diretor Presidente

Nome do Responsável Técnico
*Unidade sem técnico

Kleber Geraldo Vieira – Coordenador Regional

Função

Engenheiro Agrônomo
Telefone
(43) 3520-3200

Celular E-mail institucional
kleber@idr.pr.gov.br

Nome da Instituição
Prefeitura Municipal de Abatiá

CNPJ
75.743.567/0001-57

Endereço
Av. João Carvalho de Melo, 110

CEP
86.460-000

Telefone
43- 3556-1222

E-mail institucional
gabinete@abatia.pr.gov.br

Nome do Responsável Legal do Órgão
Nelson Garcia Junior

Função
Prefeito

Nome do Responsável Técnico
José Aparecido da Silva

Função
Secretário de Agricultura

Telefone Celular E-mail institucional

2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO

Localização: Município de Abatiá. Regional de Cornélio Procópio. 

Público alvo: Agricultores do munícipio de Abatiá em geral, priorizando agricultores familiares.
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3. JUSTIFICATIVA

O município de Abatiá está localizado na região nordeste do Estado do Paraná, distante 
382 km da capital Curitiba, em uma região conhecida como Norte Pioneiro Paranaense. 
Localiza-se a uma latitude 23°18'11" sul e a uma longitude 50°18'17" oeste, estando a uma 
altitude média de 620 metros. Sua área total é de 229,083 km2. Os municípios que limitam com 
Abatiá são: ao norte com Bandeirantes e Santa Amélia, à nordeste e leste com Santo Antônio 
da Platina, a sul e leste com Ribeirão do Pinhal, e também ao sul com Jundiaí do Sul. Faz parte 
da bacia hidrográfica do Rio Cinzas e Laranjinha.

A história de Abatiá começou quando na metade do ano de 1925, pelos pioneiros João 
Carvalho, Antônio Maria, Cândido Coelho, João Ramalheiro, João Vicente e Manoel José 
Pereira, foram trazidas suas famílias a tiracolo e chegaram nas terras banhadas pelo Rio 
Laranjinhas, mais precisamente no local que conheciam pelo nome de Lajeado. Os pioneiros 
tinham determinação e foram os fundadores de um povoado, o que, de modo efetivo, teria 
acontecido. Isso se deve a esses desbravadores de coragem que fundaram o núcleo. E esse 
núcleo deu origem ao o que é hoje o município de Abatiá. 

A parceria entre o IDR-Paraná e a Prefeitura Municipal de Abatiá é fundamental para
atender de forma exitosa os agricultores do município e ampliar as potencialidades existentes 
do meio rural de Assaí.

Atualmente o IDR-Paraná não dispõe de servidor na área técnica no município, as 
demandas de atendimento estão sendo direcionadas as Unidades de Santa Amélia e Ribeirão 
do Pinhal.

4. OBJETIVOS

Objetivo geral:

     Promover ações integradas de assistência técnica e extensão rural, para a melhoria 
econômica, social e ambiental da população rural.

Objetivos específicos e impactos esperados:

    - Atender demandas dos agricultores através das Unidades de Santa Amélia e Ribeirão do 
Pinhal.

    

5. ATIVIDADES E METAS 

Como estamos sem técnico na Unidade nossa meta é o atendimento de demandas, tais como 
DAP, Crédito, Laudos e outros.
Será feito um sistema de agendamento para atendimento aos produtores nas Unidades de Santa 
Amélia e Ribeirão do Pinhal.
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6. EQUIPE E METODOLOGIA DE TRABALHO

Equipe:

Para execução deste Plano de Trabalho Integrado serão envolvidos diretamente:

· 1  Auxiliar Administrativa do IDR-Paraná – Maria de Fátima Jofre
Técnicos que apoiarão o trabalho: Varlei Busetti – Santa Amélia e Paulo César Dal 
Piccolo – Ribeirão do Pinhal

Programa Energia Renováveis – Apoio Rosangela Delamuta – Bandeirantes

Os trabalhos terão o apoio e supervisão da Unidade Regional do IDR-Paraná de Cornélio 
Procópio e trabalhará de forma articulada com técnicos e pesquisadores do Instituto.

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente é a parceira fundamental para a execução 
dos trabalhos.

Metodologia:

1) A metodologia de trabalho será baseada nos princípios e diretrizes da Política Nacional 
de Assistência Técnica e Extensão Rural e deverá ter um caráter educativo, com ênfase 
na pedagogia da prática, promovendo a geração e apropriação coletiva de 
conhecimentos, a construção de processos de desenvolvimento sustentável. 

2) Os atendimentos para público em geral serão realizados no escritório, em visitas nas 
propriedades e por meios digitais.

3) As capacitações da equipe serão promovidas pelo IDR-Paraná, seguindo atividades 
organizadas pela Unidade Regional e pelos Coordenadores dos Programas e Projetos, de 
forma articulada com parceiros como é o caso do SENAR-PR.

4) A emissão de DAP e elaboração de crédito rural serão realizadas seguindo normas e 
procedimentos próprios, seguindo a Legislação do MAPA e Manual de Crédito Rural.

5) Eventualmente serão alinhadas ações no sentido de otimizar recursos e esforços junto a 
outros parceiros que atuam no meio rural prestando apoio aos produtores., como: 
Sindicato Rural e trabalhadores, Cooperativas, conselhos,  Outras Secretarias Municipais
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7. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

Os atendimentos serão efetuados conforme demanda dos produtores não sendo possível 
estabelecer um cronograma de ações.

8. RECURSOS E CRONOGRAMA

Período: 2021 a 2024

o As entidades assumem o compromisso de custear as atividades sobre sua 
reponsabilidade, sem ônus e ou repasse entre as partes.

o O IDR-Paraná contará com as instalações da Unidade Municipal, sua infraestrutura,
veículos, custeio de funcionamento e de suas ações.

o O Município através da sua Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente contará 
com infraestrutura, veículos, custeio de funcionamento de suas ações.

o Para realização dos eventos será elaborado anualmente a proposta das atividades (dia 
de campo, encontro, excursão etc.), com previsão da forma e da utilização dos recursos 
financeiros.

o Recursos de outros parceiros privados e ou públicos que se integrarem na execução das 
atividades, poderão ser utilizados para execução das atividades previstas no Plano,
inclusive nos eventos.
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9. ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Acompanhamento e avaliação:
· As atividades serão programadas e sua execução será registrada no Sistema SISATER 

do IDR-Paraná.
· A cada quadrimestre serão feitas análises de acompanhamento e emitidos relatórios das 

ações realizadas.
· Anualmente será emitido relatório para o IDR-Paraná e Prefeitura Municipal, bem como 

para ser apresentado junto ao Conselho Municipal e Câmara de Vereadores.

Comunicação:
· Promover a divulgação e publicidade da Cooperação e Plano Integrado;
· Divulgar as Entidades, os participantes e suas logomarcas nos materiais utilizados e na 

publicidade das atividades;
· Realizar evento anual de avaliação e divulgação dos resultados, bem como 

encerramento. Contando com representantes das Entidades e com entrega de relatório.

Abatiá, 10 de setembro de 2021.

_______________________________                    _______________________________
Natalino Avance de Souza                                               Nelson Garcia Junior
Diretor Presidente                                                            Prefeito
IDR-Paraná                                                                      Município de Assaí
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