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A partir das diretrizes formuladas pela EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL, em conjunto 

com a EQUIPE DE APOIO PARA GRUPOS DE TRABALHO1, as ações previstas para o 

Plano Diretor Participativo do Município de Ponta Grossa são compatibilizadas nos 

projetos específicos adiante especificados. 

Para o eixo de gestão ambiental, relativo à política de conservação do meio 

ambiente, tem-se: 

� programa de controle ambiental – projetos de monitoramento da qualidade 

do ar e da pressão sonora, assim como de controle da quantidade e 

qualidade da água, da erosão do solo e da redução da biodiversidade; 

� programa de recuperação ambiental – projetos de regeneração do ar, dos 

níveis adequados de ruídos, da quantidade e qualidade hídrica, dos solos e da 

biota; 

� programa de valorização ambiental – projetos de estruturação dos sistemas 

municipais de unidades de conservação e de áreas verdes urbanas, assim 

como do processo de educação ambiental. 

Para o eixo de gestão socioeconômica, relativo à política de desenvolvimento 

social e econômico, tem-se: 

� programa de inclusão social e econômica – projetos de elevação do Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) e de geração de emprego e renda; 

� programas de dinamização dos setores produtivos e do turismo – projetos de 

promoção das atividades agrícolas, pecuárias, silviculturais, minerárias, 

industriais e do comércio e serviços, além dos empreendimentos turísticos. 

                                                 
1  Ver item 3 – Diretrizes. 
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Para o eixo de gestão socioespacial, relativo à política de sustentabilidade, tem-se: 

� programa de estruturação espacial – projetos de ordenamento do espaço 

urbano e rural; 

� programa de estruturação habitacional – projetos de regularização da 

ocupação e de melhoria da habitabilidade. 

Para o eixo de gestão da infra-estrutura e serviços públicos, relativo às políticas de 

otimização da infra-estrutura e dos equipamentos e serviços sociais, tem-se: 

� programas de adequação da infra-estrutura – projetos de estruturação dos 

sistemas viário e de transportes, de abastecimento d’água, de esgotamento 

sanitário, de drenagem, de resíduos sólidos, de energia elétrica, de iluminação 

pública e de comunicações, além dos serviços funerários; 

� programas de estruturação dos sistemas sociais – projetos de melhoria dos 

equipamentos e serviços de educação fundamental, de atendimento infantil, 

de ensino profissionalizante, de saúde, de assistência social, cultura, esporte, 

lazer e segurança. 

Para o eixo de gestão institucional, relativo à políticas de articulação administrativa 

e legal, tem-se: 

� programa de otimização da administração pública – projetos de estruturação 

administrativa, tributária e financeira; 

� programa de regulamentação normativa – projeto de revisão e atualização 

da legislação; 

� programa de participação da sociedade – projeto de organização 

comunitária. 

As ações, classificadas conforme suas prioridades em curto, médio e longo prazos, e 

respectivos investimentos por programas, estabelecidos para o quinqüênio 2007-

2011, constam dos quadros adiante apresentados; outras informações são 

detalhadas no Apêndice 2. 
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