
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
Wanderley Calzado

 Função
Engenheiro Agronomo

 Telefone
(43) 3561-1355

 Celular
(43) 

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

Nome da Instituição
Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck

CNPJ
75.968.412/0001-19

Endereço
Praça Otacílio Ferreira, 82 Centro

CEP
86.480-000

Telefone
(43) 3561-1221

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

Nome do Responsável Legal do Órgão
Alex Sandro Pereira Costa Domingues

Função
Prefeito

 Nome do Responsável Técnico: 
Sidnei Domingues Ferreira

 Função: 
Sec. Munic. de Agricultura

 Telefone
(43) 3561-1221

 Celular
43 98832 4509

 E-mail institucional
agricultura@conselheiromairinck.pr.gov.br

2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO

Localização: Município de Conselheiro Mairinck

Público alvo: Agricultores Familiares do município.
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3. JUSTIFICATIVA

O IDR-Paraná está instalado no município desde 01 de outubro de 1984, cuja sede
encontra-se instalada em prédio próprio, rua Dona Celina, 236, com um engenheiro agrônomo
do Instituto.

Tem  como  missão  “Promover  o  desenvolvimento  rural  sustentável,  coordenando,
articulando  e  executando  assistência  técnica  e  extensão  rural,  em  benefício  da  sociedade
paranaense”. E como projetos prioritários no município a cultura do Café e Fruticultura.

O público  prioritário são os agricultores familiares e tem como forma de trabalho os
métodos de trabalho grupais  como reuniões e cursos,  além de atendimento no escritório  e
visitas nas propriedades. O ponto fundamental do trabalho no município é a organização dos
agricultores em grupos.

Este  plano  tem  como  objetivo  deixar  claro  os  projetos  e  atividades  a  serem
desenvolvidas pela extensão rural durante o ano de 2021 no município. Lembrando-se que o
município de Conselheiro Mairinck pertence ao Consórcio – Vale do Rio das Cinzas.

3.1 História e Informações Gerais do Município:

As primeiras notícias que se têm acerca da região vem do ano de 1865, quando o major
Thomaz  Pereira  da  Silva  adquiriu  grande  área  de  terras  às  margens  do  Rio  das  Cinzas.
Iniciava-se aí a tomada definitiva de posse na região. O município originou-se do riacho, que
mais tarde recebeu o nome de Ribeirão do Patrimônio.

A denominação do povoado foi dada em 1925, período em que chegou ao lugar Dona
Maria de Souza, uma senhora viúva e de idade avançada, que trouxe junto seu filho João de
Souza. Esta família ocupou terras que eram de propriedade do Conselheiro Francisco de Paula
Mairinck.

D.  Maria  ergueu o primeiro rancho, que se tornou o marco inicial  da povoação.  Em
pouco tempo chegaram Antônio  Valério,  Maria José Paranhos Mairinck,  Francisco Natel  de
Carvalho, Inácio da Cruz, Pedro Sebastião, Vitório Rodrigues Daniel, Francisco Rodrigues de
Siqueira, Lourenço Nunes, Domingos Ferreira de Quadros, Vitório Correia, Antônio Moreira e
José Olímpio, muitos vinham com seus familiares e se lançavam ao trabalho, tanto no comércio
quanto na agricultura.

Na ocasião em que foram lançados os fundamentos para a povoação, o territórioestava
jurisdicionado ao município de Tomazina, mas, passou ao município de Japira no dia 14 de
novembro de 1951, através da Lei nº 790, esta mesma lei criou o Distrito Administrativo, porém
com denominação alterada para Conselheiro Mairinck.

Com a emancipação política do município de Jaboti, em 1954, o distrito de Conselheiro
Mairinck passou a fazer parte de seu território. Em 25 de julho de 1961, pela Lei Estadual nº
4.245 foi criado o município de Conselheiro Mairinck, com território desmembrado do município
de Jaboti.  A instalação oficial ocorreu no 3 de dezembro de 1961, com a posse do primeiro
prefeito eleito, Sr. José Feliciano Santana.

O município possui uma área de 204,494 km², 20.409,6 há, representando 0,1027% do
estado.  Localiza-se a uma latitude de 23°37’48” sul e  uma longitude de 50°10’08” oeste,  e
altitude de 600 m.
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Os municípios limítrofes são Jundiaí do Sul, Guapirama, Japira, Tomazina e Jaboti.

O acesso para Conselheiro Mairinck é através da BR 153 e a distância do município até
a capital são 324,14 km.

No que se refere à população, o município experimentou um pequeno crescimento, na
comparação que pode ser  feita entre os anos 2000 e 2018, conforme se pode verificar  no
quadro a seguir.

Quadro 1 – População de Conselheiro Mairinck

ANO NUMERO DE HABITANTES

2000 3.463

2009 3.700

2010 3.627

2016 3.831

2018 3.843 (estimada)

Fonte: IBGE (2000, 2009, 2010 e 2018)

Quanto á ocupação da população, destaca-se o número de pessoas ocupadas no setor
de serviços e em seguida na agropecuária.  Os setores de comércio  e indústria  são pouco
expressivos na ocupação de mão de obra, conforme quadro a seguir.

Quadro 2 – Ocupação da População nos Setores – 2010

LOCAL AGROPEC.
EXTRAT.
MINERAL

INDUST.
TRANSF.

SIUP CONSTR. COMERCIO SERVIÇOS

Brasil 13,55% 0,48% 11,92% 0,93% 7,40% 15,38% 44,29%

Paraná 14,35% 0,26% 14,74% 1,05% 7,41% 15,36% 41,25%

Cons.
Mairinck

31,49% 0,0% 10,15% 0,51% 5,47% 10,29% 33,14%

O Produto Interno Bruto – PIB do município também vem apresentando crescimento,
comparando-se os dados de 2000 e 2010, conforme pode se constatado no quadro seguinte.

3 10

13

7

Inserido ao protocolo 17.596.369-3 por: Mauriceia Cristina de Rezende em: 03/05/2021 16:57. As assinaturas deste documento constam às fls. 20a. A autenticidade

deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: bd398b0e6d32686f13e8c342cfb73c94.



Quadro 3 – Produto Interno Bruto do Município

ANO MUNICÍPIO % EM RELAÇÃO AO
PARANÁ

2000 23.796,00 _______________

2010 36.774,00 0,02%

Fonte: SEFA, 2010.

3.2. Caracterização do Público e Localização no Município

O  público  existente  no  meio  rural  do  município  soma  em  torno  de  512  unidades,
distribuídos  entre  agricultores  familiares  (266),  patronais  ou  trabalhadores  rurais,  conforme
quadro abaixo:

Quadro 4- Caracterização do Público e Localização

CATEGORIAS NÚMERO COMUNIDADES MICROBACIA

Agricultores 
Familiares (incluindo 
mulheres e jovens)

266 Macária, Ponte Preta, 
Ribeirão Vermelho, Água 
Amarela, Bela Vista, Bairro 
dos Ferreira e Monte Alto

Macária, Santa 
Bárbara e Marimbondo

Trabalhadores Rurais 181 Todo o município Macária, Santa 
Bárbara e Marimbondo

Agricultor Patronal 65 Ribeirão Vermelho, Bairro 
Pavãozinho, Tamanduá e 
Marimbondo

Macária, Santa 
Bárbara e Marimbondo

Total 512

3.3. Aptidão e Ocupação Atual dos Solos

O município  de  Conselheiro  Mairinck  apresenta  solos  classificados  como  argissolos
vermelho amarelo (grande maioria), latossolo vermelho e neosolo, de mediana fertilidade. Tais
solos permitem uma variedade significativa de explorações, inclusive explorações de culturas
intensivamente  mecanizadas  como  soja,  milho  e  trigo.  A  altitude  e  clima  de  Conselheiro
Mairinck é bastante favorável ao cultivo de frutas, também para a cultura do café.

3.4. Aspectos Sociais

O  Município  de  Conselheiro  Mairinck  possui  uma  área  de  204,5km²  e  com  uma
população de 3.831 habitantes. Os problemas sociais mais significativos são: baixa renda da
família; falta de oportunidade para os jovens; uso de drogas; falta de emprego fixo.

Considerando-se como potencialidade  e oportunidade  de  inclusão  social  o  seguinte:
novos  empreendimentos  agropecuários,  como  a  bovinocultura  de  leite;  fruticultura  gerando
renda  mensal  significativa  e  empregos;  agroindústria  instaladas  e  potencial  para  outras;
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melhoria  de  exploração  do  café,  grande  gerador  de  empregos;  organização  rural
proporcionando oportunidades de discussão de problemas comuns e despertando consciência
de cidadania (cooperativismo, associativismo e sindicalismo).

3.5. Aspectos Ambientais

Conselheiro  Mairinck  como  outros  municípios  da  região  apresentam  problemas
ambientais decorrentes da ocupação inadequada do homem. Alguns problemas são agravados
pela topografia, e outra pela não aplicação das leis ambientais.

Os principais problemas ambientais que ocorrem em Conselheiro Mairinck são:

- rios, ribeirões e mananciais de água sem a devida proteção pela área de preservação
permanente;

- contaminação dos mananciais de água;

- uso inadequado de agrotóxicos;

- reserva legal insuficiente em várias propriedades;

- áreas com declividade acima do permitido para exploração agrícola sendo exploradas.

- caça e pesca predatória.

3.6. Clima

O  IAPAR  classifica  o  município  de  Conselheiro  Mairinck  como  Subtropical  Úmido
Mesotérmico  (Cfa),  com  verões  quentes  –  estação  em  que  se  concentram  as  chuvas;  e
invernos com geadas pouco freqüentes, sem estação seca definida.

3.7. DESAFIOS, OPORTUNIDADES E PROPOSTA DE AÇÃO/ PROJETOS PRIORITÁRIOS

A partir da visão do município descrito acima destacamos os projetos prioritários para o
trabalho no município de Conselheiro Mairinck, a seguir:

Quadro 5 – Linha de Ação – Prioridades

PROJETO PROBLEMAS/ESTRANGULAMENTOS OPORTUNIDADE/ POTENCIALIDADE

Café  – baixa produtividade

 – lavouras depauperadas

 – baixa qualidade do produto

 – alto custo da mão de obra

 – baixo preço de Produto

 – clima, solo, altitude

 – tradição na cultura

 – vontade de continuar na atividade

 – disponibilidade de crédito rural

 – Potencial para aumentar a produtividade, via
melhor nutrição da planta, correção do solo e 
controle de pragas e doenças.

 – Linhas de financiamento para plantio e 
recuperação de lavouras de café
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Fruticultura  – Baixa produtividade

 – Baixa qualidade do produto

 – Alto custo de máo de obra

 – Dificuldade para aquisição de mudas 
de qualidade

  – Clima, solo e altitude

  – Vontade continuar na atividade

  – Disponibilidade de crédito rural

 – Potencial de aumento da área e 
produtividade

Fonte: IDR-Paraná.

O papel do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IDR-Paraná nos 2 projetos
acima é de assessorar, capacitar, articular, coordenar, de forma a contribuir para a consecução
dos objetivos almejados, por meio dos projetos programados.

As principais políticas públicas disponíveis para a agricultura familiar, como o Pronaf,
PAA, PNAE, PNHR, Luz para Todos, PNCF, e outras, farão parte do dia a dia do trabalho da
Ater, para o fortalecimento econômico (aumento da renda dos agricultores), e inclusão produtiva
e social das famílias.

Procuraremos continuar com a estratégia do incentivo a participação das mulheres nas
reuniões,  excursões,  e  outros  eventos,  com  o  objetivo  de  aumentar  a  participação  em
organizações, melhoria da renda da família e promoção da segurança alimentar e nutricional.

Além disso, deve-se dar continuidade ao trabalho de extensão rural no município, de
forma  abrangente,  através  das  reuniões  periódicas  do  CMDRS,  excursões  para  feiras  e
exposições, procurando ainda a participação dos jovens e mulheres, reuniões para orientações
em assuntos pertinentes.

Estratégias

A estratégia a ser adotada pelo IDR-Paraná é de promover a integração entre as instituições
participantes da implementação deste Plano de ação, através de metodologia adequada, de modo
que  haja  complementaridade  na  aplicação  de  esforços  e  recursos,  bem  como  colaborar  na
coordenação das atividades.

Contribuirá também na mobilização da classe política e dos Conselhos Municipais, como
mais uma forma de participação da população no processo de desenvolvimento.

Pretendemos ainda divulgar os programas governamentais ao público beneficiário, através
de distribuição de fôlder, nas diversas metodologias programadas.

4. OBJETIVOS

Objetivo geral:

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

Objetivos específicos e impactos esperados:

    - Melhorar e fortalecer a gestão das unidades produtivas;
    - Aprimorar os sistemas de produção, em especial da cafeicultura e fruticultura, para o aumen-
to da produtividade e da renda;
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    - Promover a inclusão social e produtiva de parte da população rural beneficiária;
    - Orientação para a diversificação dos sistemas de produção, para o fortalecimento do merca-
do institucional e outras formas de comercialização da produção;
    - Promover o acesso a programas e políticas públicas.

5. ATIVIDADES E METAS 

1) Assistir 52 Unidades de Produção Familiar – UPF por ano.
2) Atender 212 agricultores (as) por ano.
3) Acompanhar 01 Unidade de referência de café 
4) Implantar 01 Unidade de referência em maracujá.
5) Acompanhar 02 Unidade de referência em abacaxi
6) Executar 04 eventos grupais durante o ano (reuniões e Cursos).
Ainda serão desenvolvidas as seguintes atividades: 
- Levantamento e caracterização da Realidade Rural e monitoramento da produção.
- Capacitação da equipe técnica e administrativa.
- Assessoria ao Conselho Municipal.
- Assessoria as associações e grupo de produtores
- Emissão de DAP 
- Elaboração de projetos de crédito rural.
- Orientar o acesso a programas e políticas públicas
- Organização e execução do PAA e PNAE

6. EQUIPE

Equipe: Para execução deste Plano de Trabalho Integrado serão envolvidos diretamente 

· 1 engenheiro agrônomo do IDR-Paraná Local
· 1 Secretário Municipal de Agricultura da Prefeitura Municipal

Esta  equipe contará com apoio e supervisão da Unidade Regional  do IDR-Paraná de Santo
Antônio da Platina e também trabalhará de forma articulada e com o apoio dos técnicos: Antônio
Carlos Rossin e Diogo Coutinho, do IDR- Paraná.

7. METODOLOGIA DE TRABALHO 

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) Serão trabalhados grupos de Unidades de Produção Familiar assistidas, por tema, que
serão atendidas de forma continuada, através de visitas sistematizadas e programadas
nas propriedades, além de outros atendimentos no escritório e por meios digitais, e ainda
em  eventos  grupais.  A  ênfase  será  para  grupos  do  café,  fruticultura  e  organização
(Conselho) e inclusão social e produtiva.

3) Os atendimentos para público em geral serão realizados no escritório e em visitas nas
propriedades.
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4) As atividades de implantação de Unidades de Referência; organização e execução das
capacitações;  realização  de  eventos  (excursão  técnica,  dia  de  campo,  reuniões  e
palestras) com produtores serão executadas seguindo metodologia própria.

5) Realizar o cadastro das Unidades de Produção Familiar assistidas, em sistema do IDR-
Paraná, realizando atualização anual e avaliação do impacto das ações e cumprimento
dos objetivos específicos.

6) O levantamento e caracterização do rural do município e monitoramento da produção,
serão  realizados de  forma  conjunta  pelos  técnicos  do  IDR-Paraná  e  Prefeitura  e
articulada com a SEAB/DERAL.  Serão realizadas  reuniões semestrais,  levantamentos
expeditos e registro e relatórios em sistema do IDR-Paraná e SEAB/DERAL.

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

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

9) Eventualmente serão alinhadas ações no sentido de otimizar recursos e esforços junto a
outros parceiros que atuam no meio rural prestando apoio aos produtores.
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7. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

ATIVIDADE EXECUTOR Quat.

PERÍODO DE EXECUÇÃO

2021 2022 2023 2024
1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 

1. Organização dos produtores 
assistidos dos Grupos de UPF

IDR-Paraná 52 UPF/ano X X X X

2. Visitas periódicas aos produtores
assistidos dos Grupos de UPF

IDR-Paraná 52 UPF X X X X X X X X X X X X X X X X

3. Implantação de UR

Acompanhamento de UR

IDR-Paraná 2 UR X

IDR-Paraná 4 UR X X X X X X X X X X X X X X X X

4. Atendimento aos produtores 
(pessoas atendidas) IDR-Paraná 212/ano X X X X X X X X X X X X X X X X

5. Realização de eventos grupais
IDR-Paraná

04
eventos/ano

X X X X X X X X X X X

Obs.  As demais atividades previstas neste Plano Integrado compõem as ações comuns entre os parceiros, serão executadas de forma
rotineira pelas equipes, sendo organizadas e executadas seguindo o planejamento institucional.
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8. 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 junto ao CMDRS de avaliação e divulgação dos resultados, bem

como encerramento. 

Conselheiro Mairinck, 19 de abril de 2021.

_______________________________                    _______________________________
Natalino Avance de Souza                                        Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Diretor Presidente                                                     Prefeito
IDR-Paraná                                                               Município Conselheiro Mairinck
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