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O QUE É O PLANO DIRETOR?

Plano Diretor é uma lei municipal que estabelece diretrizes para
a ocupação da cidade.

Ele deve identificar e analisar as características físicas, as
atividades predominantes e as vocações da cidade, os
problemas e as potencialidades.

É um conjunto de regras básicas que determinam o que pode e
o que não pode ser feito em cada parte de cidade.

É processo de discussão pública que analisa e avalia a cidade
que temos para depois podermos formular a cidade que
queremos.



O Plano deve identificar e analisar as características físicas,
as atividades predominantes e as vocações da cidade, os
problemas e as potencialidades.

É um conjunto de regras básicas que determinam o que
pode e o que não pode ser feito em cada parte de cidade.

É processo de discussão pública que analisa e avalia a
cidade que temos para depois podermos formular a cidade
que queremos.



PARA QUE SERVE UM PLANO DIRETOR?

O Plano diretor organiza o crescimento e o funcionamento da
cidade . No Plano Diretor está o projeto da cidade.

Ele diz qual é o destino de cada parte da cidade .
Sem esquecer, claro, que essas partes formam um todo. O
Plano diretor vale para todo o município, ou seja, para as
áreas urbanas e também as rurais .

O Plano Diretor é uma lei municipal criada com a
participação de toda a sociedade.

Deve contar com a participação popular em todas as etapas.



Ele deve ser aprovado na Câmara Municipal .

De instrumento técnico, passa a ser um instrumento
político.

Plano Diretor é um instrumento de governo, de caráter
político e que deve ser processual e permanentemente
pactuado, capaz de compatibilizar, no interesse coletivo, os
instrumentos públicos e privados e distribuir com justiça os
benefícios e os ônus do processo de urbanização.

Não há receita ou fórmula para elaboração do plano
diretor, a complexidade varia de acordo com o porte,
dinâmica econômica e demográfica e capacidade
institucional de planejar e implementar.



ETAPAS DE UM PLANO DIRETOR

Identificar bem a realidade da cidade e seus problemas;
Escolher os temas e os objetivos a serem trabalhados;

Escrever a proposta do Plano Diretor;

Enviar a proposta para a Câmara Municipal, para os
vereadores discutirem e aprovarem;

Estabelecer prazos e maneiras de colocar o plano em
prática;

Revisar o Plano Diretor.

A cidade sofre mudanças difíceis de prever e a lei que
orienta seu destino precisa acompanhar essas
mudanças, por isso o Plano Diretor deve ser revisto pelo
menos a cada 10 anos.



FUNÇÕES DE UM PLANO DIRETOR 
Propiciar o crescimento e desenvolvimento
econômico local em bases sustentáveis;

Garantir o atendimento às necessidades dos
cidadãos quanto à qualidade de vida e justiça
social;

Garantir que a propriedade urbana sirva aos
objetivos anteriores;

Fazer cumprir as determinações do Estatuto
da Cidade .



A ELABORAÇÃO DO PLANO É FORMADA POR SEIS
ETAPAS:
Identificar bem a realidade da cidade e seus problemas;
Escolher os temas e os objetivos a serem trabalhados;
Escrever a proposta do Plano Diretor;
Enviar a proposta para a Câmara Municipal, para os
vereadores discutirem e aprovarem;
Estabelecer prazos e maneiras de colocar o plano em
prática;
Revisar o Plano Diretor. A cidade sofre mudanças difíceis
de prever e a lei que orienta seu destino precisa
acompanhar essas mudanças, por isso o Plano Diretor
deve ser revisto pelo menos a cada 10 anos.



SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DO PLANO 
DIRETOR 

O trabalho consistiu na Avaliação Temática Integrada,

confrontando os vários sistemas entre si:

•Sistema de atividades humanas;

•Sistema de atividades produtivas, de sustentação

natural;

•Sistema de sustentação adaptado, de controle de

informações, e de controle de decisões .



CONDICIONANTES

São elementos da base física

natural ou da estrutura urbana, bem

como planos, projetos e programas,

que condicionaram a evolução do

objeto de estudo no passado, ou que

influenciam seu comportamento no

presente, e, ainda, que podem vir a

direcioná-lo no futuro.

DEFICIÊNCIAS

São disfunções que

precisam ser corrigidas,

bem como eventos que

implicam em risco para a

saúde ou o bem-estar da

população, podendo ser,

ainda, ameaça para a

estrutura urbana, para o

meio ambiente ou para o

desenvolvimento em

geral, cuja superação

normalmente exige

investimentos

significativos.

POTENCIALIDADES

São situações ou condições que

constituem vantagens não plenamente

aproveitadas, as quais poderiam alavancar o

desenvolvimento do Município, envolvendo a

possibilidade de expansão ou intensificação

das funções de determinados setores ou

atividades, normalmente sem a necessidade

de grandes investimentos.



CONDICIONANTES 



Condicionantes do município de Irati - 01

Município localizado no Segundo Planalto Paranaense, com superfície de

999,5m²;

É sede da microrregião de mesmo nome, integrando a Mesorregião do Sudeste

Paranaense;

Faz divisa com os municípios de Prudentópolis e Imbituva ao norte; Fernandes

Pinheiro a leste; Rebouças e Rio Azul ao sul; e Inácio Martins a oeste;Sede municipal

situada nas coordenadas 25º28’02” S e 50º39’04” W, a 812,00m s.n.m.;

Município é sede de comarca desde 1927 e conta, além do Distrito Sede, com os

distritos administrativos de Guamirim, Gonçalves Júnior e Itapará;

Base geológica complexa, constituída por rochas do grupo São Bento,

Passa Dois e Guatá;

Predomínio de argissolos vermelhos amarelos distróficos; , sendo encontrados

também cambissolos, latossolos, neossolos e nitossolos

Topografia ondulada, sendo mais plana nas porções leste e centro-leste do

Município;

Sede municipal com áreas planas ao longo do Rio das Antas, além das porções

noroeste e oeste do quadro urbano;

Clima do tipo Cfb - subtropical mesotérmico úmido e sem estação seca definida,

com verões frescos e chuvosos, ao passo que os invernos são frios, com geadas

severas freqüentes;



Condicionantes do município de Irati - 02

Temperatura média anual na região de Irati é de 17,5°C e as precipitações pluviométricas são

bem distribuídas ao longo do ano;

Densa e extensa rede de drenagem, dividida em três grandes bacias hidrográficas, sendo as

porções oeste e noroeste são tributárias da bacia do Rio Ivaí, as regiões norte, nordeste e leste

são contribuintes da bacia do Rio Tibagi e a sua parte centro-sul integra a bacia do Rio Iguaçu;

Sede municipal localizada sobre o divisor de águas das bacias hidrográficas dos rios Tibagi e

Iguaçu, estando as porções central e norte do seu quadro urbano localizadas na primeira,

representada pelo Rio das Antas, e a porção sul situada na segunda, representada pelo Rio

Riozinho;

Município situado na região fitogeográfica da Floresta Ombrófila Mista, também chamada de

Floresta de Araucária;

Mesorregião Sudeste Paranaense em 9º. Lugar no ano 2000, entre as 10 mesorregiões do

Paraná, no que se refere à atividade produtiva;

Mesorregião em 9ª. Posição no setor primário naquele mesmo ano, em 6º. Lugar no setor

industrial, em última posição no setor comercial e em penúltimo lugar no de serviços;

Predomínio do gênero madeireiro na Mesorregião, em que predomina o beneficiamento inicial, e

papeleiro, representado por pequenas unidades de produção de pasta mecânica;

Maior parcela da mão-de-obra absorvida pelo setor primário;

Menor renda familiar média per capita no Estado, com a maior proporção de chefes de

domicílio com rendimento até 2 salários mínimos (65,7%);

Crescimento médio do PIB municipal de 78,9% no período 2000/04, sendo 10,7% superior

àquele verificado no Estado e apenas 4,5% menor do que o registrado na sua microrregião,

ilustrando o dinamismo econômico do Município e do espaço por ele polarizado;



Condicionantes do município de Irati  - 03

Expansão considerável do per capita no mesmo período;

Crescimento do setor primário entre 1998 e 2004, ao lado de uma forte recuperação do setor

industrial e de um aumento menos expressivo do setor de comércio e serviços;

Economia do Município baseada no feijão, milho, soja e fumo, além da bovinocultura de leite,

sendo que as lavouras temporárias e os reflorestamentos somam mais de 73,0% da pauta

produtiva local;

Predomínio do sistema minifundiário, perfazendo os produtores de pequeno porte 87,8% do

total das 3.895 propriedades rurais existentes;

Mesorregião com um dos menores contingentes populacionais do Estado;

Crescimento demográfico médio da Microrregião de Irati de apenas 7,8%, passando a contar

com uma população total de 91.640 habitantes em 2000;

Estagnação demográfica provocada pelo fato da região não se constituir em área de

atração demográfica dentro do Estado, tendo a perda de população rural sido

fracamente compensada pelo crescimento das respectivas populações urbanas;

Microrregião predominantemente rural, pois excluindo-se Irati do conjunto, as populações

rurais dos outros três municípios respondiam por 54,8% da sua população total;

Aumento da taxa de urbanização da Microrregião, que passou de 53,4% em 1991 para 62,3%

em 2000;

Padrão de urbanização desigual na Microrregião, variando de um índice de urbanização de

75,1% em Irati para apenas 33,3% em Rio Azul;



Condicionantes do município de Irati  - 04

População rural do Município diminuindo em ritmo crescente, caindo de 20.705 habitantes

em 1970 para 13.046 em 2000;

Crescimento da população urbana do Município de 148,3% entre 1970 e 2000;

Diminuição do contingente populacional em todos os distritos do interior, evidenciando o

esvaziamento do interior;

Envelhecimento da população pela ação combinada da queda da natalidade e do aumento

da longevidade;

Redução do contingente do estrato de 0-4 anos frente ao de 5-9 anos e deste em relação ao

de 10-14, tanto no Censo de 1991 como no de 2000, evidenciando que o fenômeno de

envelhecimento não é recente;

Média de 4,05 moradores por residência em 1991 passou para 3,62 em 2000, com queda de

-10,6% no período, indicando paralela redução do número de pessoas por família;

Crescimento nos estratos de população acima de 30 anos foi intenso, chegando a 40,0% naquele

de idades acima de 65 anos, o que revela uma expansão nos segmentos de idades mais

elevadas da população;

Estagnação significativa da população nos estratos de 20 a 24 anos e de 25 a 29 anos, o

que indica a emigração de jovens em busca de oportunidades de estudo ou de emprego

fora do Município;

Estimativa de que em 2017 a população total seja de 56.885 habitantes, com 7.869 na área

rural e 49.016 na urbana, dos quais 47.937 na sede municipal;

Densidade demográfica de 11,4hab/ha, valor que traduz uma ocupação bastante rarefeita

do espaço;



Condicionantes do município de Irati  - 05
Grandes contrastes intra-regionais na Mesorregião Sudeste Paranaense no que se

refere à qualidade de vida, ao se comparar o IDH-M dos seus 21 municípios no ano

2000;

Irati ocupava em 2000 a 4ª. Posição na Mesorregião, com um índice de 0,743;

Expectativa de vida de 66,1 anos - inferior às médias nacional e estadual – e IDH-L

de 0,685, correspondendo ao 17º. Lugar entre os 21 municípios da Mesorregião;

Bons índices de escolaridade, situando-se em 3º lugar na taxa de freqüência

escolar e em 6º no quesito alfabetização de adultos, alcançando IDH-E de 0,876;

Renda per capita maior do que os demais municípios da Mesorregião;

Município desenvolvido a partir da inauguração da estrada de ferro São Paulo-Rio

Grande, em 1899;

Emancipação do Município em 1907, após o que consolidou-se como pólo

microrregional e expandiu o seu quadro urbano de forma acelerada;

Expansão urbana rumou em direção ao sul, devido ao relevo fortemente

ondulado das áreas limítrofes ao norte e a oeste da Cidade e à presença das

rodovias BR-277 e BR-153 e da ferrovia;

Malha urbana com muitos espaços vazios, notadamente em sua porção centro-

sul;

Estabelecimentos de comércio varejista e de prestação de serviços do tipo

vicinal e central concentrados no Centro da Cidade;



Condicionantes do município de Irati  - 06
Uso industrial em caráter exclusivo distribuído em duas zonas, sendo a Zona Industrial Um - ZI I - localizada

junto ao trevo de acesso principal à Cidade, e a Zona Industrial Dois - ZI II localizada no terreno onde ficava

o antigo aeroporto;

Três zonas para proteção de áreas verdes, sendo a Zona Especial de Proteção Paisagística – ZEPP nas

áreas da encosta da Serra do Arroio Grande, a Zona Especial de Preservação Permanente - ZEPP longo

dos cursos d’água e as chamadas Áreas de Restrição de Uso - ARU, onde se permite a construção de

escolas, cinemas, teatros, bibliotecas, museus e afins, as quais são localizadas em muitos locais do quadro

urbano;

Todos os distritos carecem de regulamentação quanto ao zoneamento do uso e ocupação do solo, bem

como de delimitação de áreas verdes e institucionais voltadas ao lazer e à recreação de seus moradores;

Uso do solo nas sedes distritais é predominantemente residencial, com a presença de alguns

estabelecimentos comerciais e de serviços de caráter vicinal;

Principal eixo viário da Cidade formado pelas ruas Quinze de Julho e Dezenove de Dezembro, além da

Avenida Presidente Getúlio Vargas;

Ligações em sentido leste-oeste são bastante escassas no quadro urbano, configurando grande

obstáculo à comunicação inter-bairros;

Geometria dos arruamentos é bastante simples nas sedes distritais, apresentando, em geral, traçado em

retícula, mas com quadras de formato irregular;

Abastecimento de água atende praticamente 100% do quadro urbano na sede municipal, sendo proveniente

de captação superficial no Rio Imbituva, complementada por dois poços artesianos;

Sistema de coleta e tratamento de esgotos atende 71,8% do quadro urbano na sede municipal, sendo o

tratamento efetuado por 8 reatores anaeróbios de lodo fluidizado – RALF;

Sede municipal com cerca de 650 km de vias urbanas, dos quais aproximadamente 80% são

pavimentadas, sendo que no Centro as ruas são calçadas com paralelepípedo, em alguns outros

bairros é utilizada a pavimentação poliédrica, e nas demais vias pavimentadas é utilizado o asfalto;



Condicionantes do município de Irati - 07
Sistema de drenagem pluvial da sede municipal com cerca de 60 km de galerias

de águas pluviais, correspondendo a cerca de 10% do total de vias urbanas;

Sistema de fornecimento de energia elétrica no Município composto por uma

subestação de 138 KV, sendo o sistema de distribuição formado por mais de 2.500km

de linhas e redes que atendem a 100% dos domicílios urbanos e aproximadamente

95% dos rurais;

Praticamente todo quadro urbano é atendido por iluminação pública, sendo que grande

maioria das ruas conta com lâmpadas de vapor de sódio;

Município encontra-se bem servido quanto às ligações de transporte coletivo

intermunicipal;

Serviço de coleta de lixo atende 100% da área urbana da Cidade;

Coleta do lixo reciclável é realizada uma vez por semana, sendo o mesmo

encaminhado para um galpão, onde é feita a separação e prensagem;

Varrição de ruas atende toda a área central, bem como as principais vias de comércio

da Cidade, de uma a duas vezes por semana;

Sede municipal conta com dois cemitérios públicos e um particular, sendo que no

interior há 11 cemitérios, sendo um em cada distrito e os demais em outras

comunidades;

Sistema de ensino contempla desde a pré-escola até o ensino superior, havendo um

total de 17 escolas estaduais, 33 municipais e 8 particulares;

Rede pública municipal de assistência à saúde composta por 23 Unidades Básicas de

Saúde – UBS – das quais seis na Cidade e 17 na área rural, e um Pronto Atendimento

Municipal com atendimento 24 horas;



Condicionantes do município de Irati  - 08

Atendimento hospitalar prestado pela Santa Casa de Irati, entidade filantrópica que

disponibiliza atendimento ambulatorial e hospitalar 24 horas, além do Centro Médico

Hospitalar Irati, que presta atendimento hospitalar particular ou através de planos de saúde

privados;

Município é sede da 4ª Regional de Saúde do Estado, que congrega nove municípios, bem como

do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMCESPAR - Associação dos Municípios da Região

Centro Sul do Paraná, que abrange os mesmos municípios;

Assistência social conta com cinco unidades de atendimento;

Município com vários equipamentos voltados à cultura, à prática de esportes e ao lazer;

segurança pública a cargo da Delegacia de Polícia Civil e da Polícia Militar, além de um posto da

Polícia Rodoviária Estadual, e dois postos do Corpo de Bombeiros;

Lei Orgânica do Município promulgada em 1990, abrange questões relativas ao planejamento e

ordenamento territorial;

Plano Diretor Municipal aprovado através da Lei n°. 2.161, de 2004, em conformidade com os

princípios do Estatuto da Cidade e promovendo adaptação nas leis de Zoneamento, Uso e

Ocupação do Solo e de Parcelamento do Solo e nos códigos de Obras e Posturas;

Zoneamento de uso e ocupação do solo urbano alterado, através da Lei n°. 2.512, de 2006, que

veio acrescer novas zonas e alterar algumas das existentes;

Município dispõe de baixo grau de endividamento, com sua dívida consolidada situando-se

na faixa de 16% da receita corrente líquida no período 2003-2007;

Município dispõe de uma base informacional georreferenciada, mas ainda não está usufruindo de

todo o potencial que um sistema como esse pode trazer para o planejamento e a gestão municipal.



DEFICIÊNCIAS 



Deficiências  do município de Irati  - 01
Alta suscetibilidade à erosão das rochas encontradas em 80% do território

municipal;

Solos pouco férteis, requerendo o emprego de corretivos e/ou fertilizantes;

Maioria dos solos apresenta suscetibilidade de média a alta à erosão, exigindo

técnicas conservacionistas no manejo para prevenir o desencadeamento de

processos erosivos;

Porção centro-oeste do território municipal de Irati possui relevo bastante

ondulado;

Porções leste, oeste e norte do quadro urbano de Irati apresentam áreas com

declividades superiores a 30,0%, em sua maioria correspondentes a cabeceiras

de drenagem;

Invernos com geadas severas freqüentes, sem estação seca definida;

Áreas de banhado sujeitas a inundações na Cidade;

Vales encaixados que dificultam as ligações entre bairros na Cidade;



Deficiências  do município de Irati  - 02

Arborização inexistente em muitos logradouros públicos da Cidade;

Mesorregião possui uma economia frágil, baseada em atividades

pouco competitivas, a qual começa a dar sinais de esgotamento;

Lento movimento migratório rural em direção às áreas urbanas e à

região metropolitana de Curitiba;

Mesorregião Sudeste possui uma das menores participações no

valor adicionado total do Estado;

Mesorregião Sudeste possui a menor participação no total do Estado

no valor adicionado dos setores agropecuário (4,2%); comercial

(1,6%); e de serviços (1,3%);



Deficiências  do município de Irati  - 03

Indústria madeireira restrita aos gêneros primários, não sendo

presente no gênero mobiliário;

Mesorregião Sudeste com a menor renda familiar média per capita

no Estado em 1996, com a maior proporção de chefes de

domicílio com rendimento até 2 salários mínimos (65,7%);

Pouca diversificação da produção agrícola;

Pauta de culturas agrícolas em Irati é baseada em produtos com

baixa densidade de valor no mercado;

Microrregião de Irati experimentou, no período de 1991 a 2000,

um crescimento demográfico médio de apenas 7,8%;

Índice de urbanização na Microrregião de 62,3% em 2000,

sublinhando o caráter ainda fortemente rural da sua população;



Deficiências  do município de Irati  - 04

População rural de Irati vem diminuindo em ritmo progressivo desde a

década de 1970, com um decréscimo total de 37,0% em 30 anos;

Diminuição brusca das populações totais dos distritos de Gonçalves

Junior, Guamirim e Itapará, reforçando o fenômeno de esvaziamento do

campo;

Redução da população no estrato de 0 a 4 anos - onde são contados os

recém nascidos -, caracterizando uma desaceleração do crescimento

vegetativo da população;

Redução do contingente de 0-4 anos frente ao de 5-9 anos e deste em

relação ao de 10-14, fenômeno verificado desde a década de 80;

Estagnação significativa da população dos estratos de 20 a 24 anos e de

25 a 29 anos, o que é indício de emigração de jovens em busca de

oportunidades de estudo ou de emprego fora do Município;



Deficiências do município de Irati - 05

Queda de 10,6% da taxa de ocupação por moradia entre 1991 e 2000;

Idade mediana da população passou de 22,8 anos para 26,0 entre

1991 e 2000, com um aumento de 14,0% que evidencia o

envelhecimento da população;

Ocupação pouco densa do espaço rural, de 13,1 habitantes por km²;

Densidade de apenas 11,4hab/há na Cidade, que corresponde a uma

ocupação bastante rarefeita do espaço urbano;

IDH-L de 0,707 da Mesorregião Sudeste Paranaense, com

longevidade mediana de 67,4 anos, que a colocava em 7º. lugar entre

as Mesorregiões do Paraná;

IDH-L de 0,685 de Irati, com uma expectativa de vida de apenas 66,1

anos, inferior às médias nacional e estadual, correspondendo ao 17º.

lugar entre os 21 municípios da Mesorregião;



Deficiências do município de Irati - 06

32,40% dos chefes de domicílio de Irati não tinham instrução ou cursaram

apenas três anos de estudo, enquanto apenas 15,48% tinham estudado onze

anos ou mais;

Implantação de loteamentos em áreas inaptas à urbanização, de topografia

íngreme, nos setores norte e oeste da malha urbana de Irati;

Quadro urbano de Irati cortado por inúmeros fundos de vales, cujas faixas de

preservação permanente foram desmatadas ou ocupadas indevidamente;

Malha urbana de Irati com formato alongado e de grande extensão,

traduzindo-se em falta de economicidade e funcionalidade;

Malha urbana de Irati com formato alongado e de grande extensão,

traduzindo-se em falta de economicidade e funcionalidade;

Grande quantidade de lotes e glebas desocupadas no perímetro urbano, ao

mesmo tempo em houve implantação recente de loteamentos fora deste,

exigindo a aplicação de medidas destinadas a conter o processo de

espraiamento da área urbana e a promover seu adensamento.



Deficiências do município de Irati - 07

Sistema viário de Irati caracterizado por um arruamento truncado,

sem continuidade das vias, dificultando as ligações diametrais na

Cidade, principalmente em sentido leste-oeste;

Necessidade de ampliar as ações da Secretaria do Bem Estar

Social, Habitação e Cidadania, através da aquisição de veículos

e equipamentos, da construção de locais para atendimento ao

público alvo e da implementação de programas sociais e

assistenciais diversos;

Necessidade de ampliar o serviço de transporte coletivo urbano, que

é deficiente quanto aos bairros atendidos e à freqüência dos ônibus;

Necessidade de aumento do efetivo policial e da segurança pública

em geral.



POTENCIALIDADES  



Potencialidades do município de Irati  - 01 

•Potencial alto para a exploração de água subterrânea, basalto para
blocos, brita e saibro, potencial de moderado a alto para a exploração de
argila destinada à indústria de cerâmica vermelha;
•Existência de areia em depósitos aluvionares nos rios da região configura
um bom potencial para sua utilização como agregado para a construção
civil;
•Presença de rochas basálticas na porção oeste do Município, assim como
nos morros que circundam a sede municipal, possibilitando sua utilização
como pavimento para as estradas;
•A exploração florestal altamente recomendável em Irati, principalmente
nos terrenos de relevo fortemente ondulado a montanhoso, onde são
limitadas ou nulas as possibilidades de desenvolvimento de lavouras;
•Extensos remanescentes de matas nativas na área urbana, principalmente
nas suas porções norte, oeste e sul da Cidade, o que constitui um bom
potencial de desenvolvimento de atividades turísticas e de lazer;



Potencialidades do município de Irati - 02

•Sudeste Paranaense com as maiores áreas de florestas naturais do Paraná,
com grandes reservas de araucária e de erva-mate;
•Possibilidade de maior agregação de valor na atividade madeireira, como a
fabricação de placas, compensados e outros, possibilitando uma boa
alternativa de desenvolvimento econômico baseado no gênero madeira;
•Emprego no setor terciário mais desenvolvido e diversificado em Irati do
que no restante dos municípios da Mesorregião;
•Sudeste Paranaense apresenta média de anos de estudos relativamente
elevada (4,3 anos) e grande proporção de adultos alfabetizados (85,7%) em
relação à media do Estado;
•Município bem servido com relação ao transporte rodoferroviário, o que
confere a Irati uma boa acessibilidade no espaço regional que lhe permite
atuar como pólo de prestação de serviços, principalmente para os
municípios situados na sua região de influência;



Potencialidades do município de Irati - 03

•Cidade é um subcentro regional com nível de centralidade médio, o que é
favorecido pela grande distância geográfica que a separa de centros
economicamente mais fortes como Guarapuava, Ponta Grossa e União da
Vitória, permitindo-lhe dominar seu espaço circundante praticamente sem
concorrência;
•Irati é sede da Associação dos Municípios do Centro Sul do Paraná -
AMCESPAR, que desempenha forte papel de integração regional;
•Município sedia a Agência de Desenvolvimento das Regiões Sul e Centro Sul
do Estado do Paraná – ADECSUL;
•Desempenho positivo das atividades agropecuárias em Irati tem sido
acompanhado de paralela expansão das industriais no intervalo
1990/2004, o que evidencia a ligação estreita entre ambas e o peso da
transformação de produtos primários no âmbito do setor secundário;
•Economia do Município eminentemente urbana, sendo os serviços o setor
de maior peso relativo na economia local;
•Bovinocultura de leite está tendo um desempenho muito favorável,
indicando a possibilidade de expansão da indústria de laticínios no
Município;



Potencialidades do município de Irati - 04

•O índice de alfabetização em Irati no ano 2000 era de 93,15%, enquanto
a taxa mediana na Mesorregião situava-se em 90,63 %, demonstrando
um bom desempenho do Município;
•Irati apresentava índices bons em termos de escolaridade, situando-se em
3º lugar na taxa de freqüência escolar e em 6º no quesito alfabetização de
adultos, alcançando IDH-E de 0,876;
•Renda mensal de 1,4 salários mínimos em 2000, contra 1,1 salários
mínimos da Mesorregião;
•Perímetro urbano apto a abrigar o crescimento demográfico até o
horizonte do Plano Diretor Municipal;
•As ruas na Cidade de Irati em geral apresentam largura satisfatória,
assegurando boa capacidade de escoamento de tráfego de veículos;
•Demanda do fornecimento de energia elétrica está dentro da capacidade
da subestação existente;
•Irati destaca-se por abrigar duas instituições de ensino superior, estando
em vias de implantação mais um estabelecimento federal.


