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1 – EDUCAÇÃO
O Município de Irati em 2018 atendeu 221 alunos entre educação Infantil e Ensino
Fundamental.
A estrutura física escolar conta com 10 salas de aula, 1 ginásio de esportes, 02 parques
e 03 escolas
2018 foi um exercício com 02 refeições servidas por dia aos alunos do Cemir e Jacutinga
e 03 refeições servidas por dia no Cemei para cada aluno. As refeições são preparadas
com base em cardápio elaborado semanalmente por uma profissional nutricionista.
Em 2018 também foram transportados 137 alunos. Foram 551,20km percorridos em
cada dia letivo. O investimento em transporte escolar representou R$ 373.542,00 entre
veículos próprios e terceirizados.
A nota alcançada pelas escolas do município no IDEB - Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica 2017 foi de 6,7 pontos.

1.1 - AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CEMEI TEM INÍCIO
A administração municipal de Irati contratou recentemente, por meio de processo
licitatório (edital de tomada de preços), empresa para a execução de ampliação da
creche

municipal

(CEMEI). Trata-se neste
caso,

de

um

espaço

coberto com 96,00 m2,
para

prática

atividades

dos

de
alunos

daquela creche.
A obra foi contratada
pelo

valor

de

R$

59.990,00, recursos do
salário-educação, e a empresa vencedora foi a Light Night materiais elétricos e
manutenção Ltda., da cidade de modelo.
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2 – SAÚDE

2.1 - SECRETARIA
DA SAÚDE
OFERECE
CAPACITAÇÃO AOS
FUNCIONÁRIOS
Nos dias 13 e 14 de
março, a secretaria da
saúde,

através

de

empresa
especializada,
realizou

treinamento

do sistema e-sus para todos os funcionários, que foram capacitados e treinados para
utilizar o sistema que é oferecido gratuitamente pelo ministério da saúde. Com a
capacitação, as informações dos procedimentos realizados na saúde chegarão de forma
mais rápida e eficaz à base de dados do ministério, resultando assim em retorno
financeiro para o município.

2.2 - REUNIÃO INTERSETORIAL PARA DEBATER SOBRE A INFESTAÇÃO DO
AEDES AEGYPTI
Aconteceu no dia 06
de abril de 2018, na
sala de reuniões da
prefeitura

municipal

de Irati, uma reunião
com
de

representantes
todas

secretarias
departamentos,

as
e
para
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debater o organizar um plano de ação de combate ao mosquito Aedes aegypti. Esta
reunião foi necessária após o município receber ofício da Gerência Regional de Saúde
de Chapecó, onde comunica que a partir do mês de março de 2018, o município de Irati
passa a ser considerado infestado pelo vetor Aedes aegypti, por apresentar
disseminação e manutenção com base na Estratégia Operacional para a prevenção e
controle, por ter sido encontrado focos por dois meses consecutivos.
Diante disso, ficou decido que serão organizadas equipes de trabalho para limpeza às
margens do rio e da rodovia que cortam a cidade, será feito um trabalho de divulgação
nas escolas, grupos e entidades, e no dia 19 de abril aconteceu um mutirão de limpeza
com envolvimento de toda comunidade.

2.3 - SECRETARIA DA SAÚDE INICIA CAMPANHA CONTRA DENGUE
No dia 17 de abril, a
secretaria

municipal

saúde,

através

agentes

de

agente

de

da
das

saúde

e

combate

a

endemias, deu início a
campanha

de

conscientização

ao

combate

do

mosquito

aedes aegypti, a ação se
deu

em

função

do

município estar infestado
pelo mosquito. Lembrando
também que no dia 19 aconteceu um mutirão de limpeza, com a participação de todos
os setores da administração pública.
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2.4 - SECRETARIA DA SAÚDE ADQUIRE NOVO VEÍCULO
A secretaria da saúde adquiriu um veículo
zero km, com recursos de emenda
parlamentar,

o

mesmo

serve

para

transporte de equipe, e está à disposição
para suprir as necessidades da secretaria
da saúde.

2.5 - GRUPO COLUNA EM MOVIMENTO
O Grupo Coluna em Movimento,
teve por objetivo reabilitar pacientes
portadores de lombalgia crônica. Os
encontros

aconteceram

semanalmente

e

foram

acompanhados pela fisioterapeuta
Katiane Alberti e a profissional de
educação
Bergamaschi.

física

Andrieli
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2.6 - SECRETARIA DA SAÚDE RECEBE CERTIFICADO POR ATINGIR META DE
VACINAÇÃO
O Município de Irati recebeu um certificado
de Município Amigo da Prevenção. A
honraria foi conquista, porque a Secretaria
Municipal

de

Saúde

atingiu

a

meta

preconizada pelo Programa Nacional de
Imunização (PNI), na Campanha Nacional
de Vacinação contra a Influenza.
O certificado foi dado pela Secretaria de
Estado

da

Saúde

e

a

Diretoria

de

Vigilância Epidemiológica. O PNI do Brasil
é uma referência mundial de política pública de saúde.
Conforme o secretário municipal, este certificado representa o reconhecimento de um
trabalho coletivo da equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) e da população, que
atende aos chamados nas Campanhas de Vacinação.

2.7 - CONSTRUIDA NOVA VARANDA
NA UBS DE IRATI
Atendendo a pedidos dos usuários e
também do conselho municipal da saúde,
a secretaria da saúde de Irati, substituiu
a área de cobertura de espera, já que a
antiga
aqueles

não
que

proporcionava

conforto

precisavam

aguardar

durante ao meio-dia.
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2.8 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO TEVE DIA "D" NO ÚLTIMO SÁBADO
Campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite teve o dia 'D' no dia 18 de
agosto, o município de Irati conquistou um bom índice de vacinação, segundo
divulgação da diretoria de vigilância epidemiológica (DIVE) até 14 de agosto o município
havia atingido 31,82%, sendo que a média do estado foi 12,21%. Isso se deve a
divulgação da importância de vacinar as crianças para a prevenção de doenças e a
compreensão pela parte dos pais e responsáveis em atender ao chamado. Lembrando
que a campanha vai até o dia 31 de agosto.

2.9 - RESULTADO 3º CICLO PMAQ
Secretaria Municipal de Saúde melhora a nota em relação ao 2º ciclo. A avaliação do 3°
ciclo do PMAQ realizado neste ano, trouxe aumento de recursos de 2.300,00 para
5.864,79

reais

mensais.

O

PMAQ

(Programa nacional de melhoria do acesso
e da qualidade da atenção básica) tem
como objetivo incentivar os gestores e as
equipes a melhorar a qualidade dos
serviços de saúde oferecidos aos cidadãos
do

território.

Para

isso,

propõe

um

conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das
equipes de saúde. O programa eleva o repasse de recursos do incentivo federal para os
municípios participantes que atingirem melhora no padrão de qualidade no atendimento.
O programa foi lançado em 2011 e no seu 3º ciclo conta com a participação de todas as
equipes de saúde da Atenção Básica, incluindo as equipes de Saúde Bucal, Núcleos de
Apoio à Saúde da Família e Centros de Especialidades Odontológicas que se encontrem
em conformidade com a PNAB.
Isso é o reflexo aos investimentos na saúde do município, tanto na parte de estrutura
como no atendimento.
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2.10 - GRUPO DE WHATSAPP POSTO DE SAÚDE
Está sendo disponibilizado nova ferramenta
para as informações da secretaria da saúde de
Irati, através do aplicativo WhatsApp. Você
pode fazer parte enviando seu nome para
985033375. Este grupo será usado somente
para informações da saúde.

2.11 - EVENTO OUTUBRO ROSA
Aconteceu no dia 10 de outubro, no centro de
multiuso de Irati, palestra sobre prevenção ao
câncer de mama, em alusão ao mês de
prevenção Outubro Rosa. A palestra foi
ministrada pela dra. Fernanda P. Marino,
onde a mesma trouxe depoimentos de
pessoas que tiveram a doença, fizeram o
tratamento e hoje tem a vida normal. Nos
depoimentos, as pacientes relataram as experiências de como foi o diagnóstico e o
tratamento. Cerca de 140 mulheres participaram do evento. Ao final, foi comemorado
com coquetel e distribuição de brindes.

2.12 - COMEMORAÇÃO AO DIA DO
DOADOR DE SANGUE
A secretaria municipal de saúde de Irati,
promoveu no dia 23 de novembro de
2018, um evento em comemoração ao
dia nacional do doador de sangue. Na
ocasião foram convidados todos os
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atuais doadores de sangue do município, onde foi destacado a importância deste ato.
Também foram convidadas as pessoas transplantadas do município, onde seus
representantes falaram sobre esse gesto da doação, causando emoção a todos os
presentes. Ao final cada participante recebeu uma lembrança pela data. A secretaria da
saúde parabeniza e agradece a todos os doadores pela passagem do dia do doador.

3 – ADMINISTRAÇÃO
3.1 - IRATI COMPLETOU 26 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICOADMINISTRATIVA
Munícipes iratienses. Irati completou no dia 9 de janeiro, 26 anos de emancipação
político-administrativa. Portanto,
também é o dia do aniversário de
cada um de nós. Das pessoas de
bem,

honradas

e

guerreiras.

Parabéns a todos!
Uma cidade é sempre mais
importante

do

que

quem

a

governa. É sempre maior do que
projetos pessoais e políticos de
qualquer um. O aniversário de
uma cidade é muito mais do que
um marco na vida de cada
cidadão, é sim, uma página que viramos para conquistar novos sonhos, novas
realizações e continuar reescrevendo a história; aniversários são anos que refletem a
permanência de algo que dura. Por isso com orgulho devemos comemorar o aniversário
do nosso município, sinceramente, quem também merece ser parabenizado é o povo de
Irati. No dia 9 de janeiro, desejamos que cada munícipe seja um ponto de apoio nesta
construção diária, com valores sólidos, que ajude preparar as crianças e jovens, neste
processo contínuo de transformação. Semear ações e colher conquistas, buscando no
presente o futuro! Desejamos que as conquistas da comunidade sejam sempre
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crescentes, demonstrando que somos nós que fazemos o amanhã e que nossa
perseverança é a luz que ilumina o caminho rumo a uma cidade mais justa.

4 - INFRAESTRUTURA E URBANISMO
4.1 - PONTE ÁGUA LIMPA
Teve início no dia 31 de
janeiro de 2018, as obras
de

construção

de

nova

ponte em substituição ao
bueiro

de

tubos

de

concreto, na divisa das
propriedades

de

Moacir

Marroco e nadir demarco
em linha água limpa. O
assentamento de pedras já
foi concluído, nos próximos dias a obra será concluída, logo após o período necessário
para cura do concreto.

4.2 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DONA ANA JÁ INICIOU
A

administração

municipal

de

Irati

contratou, por meio de
processo

licitatório

(edital de tomada de
preços),

a

empresa

P&F Pavimentação e
saneamento, da cidade
de

Maravilha,

vencedora da licitação,
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para executar calçamento com pedras irregulares na rua Dona Ana, na linha sete de
setembro, uma das importantes comunidades de Irati.
O custo total da obra está fixado em R$ 317.907,59, sendo que destes, R$ 298.038,37
são provenientes de recursos financeiros em convênio com o estado de Santa Catarina
e R$ 19.869,22 são a título de contrapartida financeira do município.
A empresa contratada tem o prazo de 120 dias corridos para execução da obra.

4.3 - MUNICÍPIO DE
IRATI INICIA PROJETO
DE
DESASSOREAMENTO
DO RIO BARRA GRANDE
A administração municipal
de

Irati

contratou

uma

empresa especializada, por
meio de processo licitatório
(edital

de

tomada

de

preços), para execução do
projeto de desassoreamento do rio barra grande, que corta a sede do município.
A empresa vencedora da licitação é a P.C.A. Engenharia Ltda. – me, da cidade de
Quilombo.
O custo total dos serviços é de R$ 27.985,00, recursos próprios do município e o prazo
de execução é estimado em 180 dias.
Trata-se de um projeto aguardado pela população iratiense, cujo objetivo principal é
minimizar os prejuízos causados pelas constantes enchentes verificadas ao longo do
tempo.
Posteriormente, o município pretende dar início a execução dos serviços, após atendidas
todas as etapas previstas em lei, do referido projeto.
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5 - MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E ÁGUA
O Municipio possui ao todo
12 poços artesianos que
atendes sua população e a
sua rede de distribuição de
água contempla:
- Rua
centro

Rodolfo

Meurer,

- Linha Barra Escondida
- Linha Sertão
- Vila Flor
- Linha Esperança
- Linha Laranjal
- Linha Flor do Serra
- Linha Quatro
- Linha Sete de Setembro
- Linha Sete de Setembro (Bienert)
- Linha Agua Limpa
- Linha Santo Antonio

6 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
6.1 - INICIO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CRAS
A Administração municipal assinou o Contrato nº 112/2017 na Secretaria de Estado de
Assistência Social Trabalho e Habitação, para construção do novo CRAS - Centro de
Referência de Assistência Social do município de Irati, no mesmo ato participaram da
assinatura da Ordem de Serviço nº 025/2017 que autorizou o Início das obras que teve
como ganhadora a Empresa EDIFICAR CONSTRUTORA LTDA.
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6.2 - CONVITE PARA
VII CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DA
CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
O

Conselho

Municipal

dos Direitos da Criança e
do

Adolescente

e

a

Secretaria de Assistência
Social de Irati, realizaram
a sétima Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 18 de
outubro, em Jardinópolis. O evento foi aberto a população em geral, onde foi oferecido
almoço no local sem custos para os participantes.

6.3 - MUNICÍPIO DE IRATI REALIZA PRÉ-CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA
PESSOA IDOSA
O conselho municipal da
pessoa

idosa

e

a

secretaria de assistência
social de Irati, realizaram
para a pré-conferência
dos direitos da pessoa
idosa, que aconteceu no
centro de múltiplo uso.
A população em geral
também foi convidada
para participar.
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6.4 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE IRATI
A Secretaria de Assistência Social de Irati
ofereceu vagas para participação no
Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos.
O espaço promove atividades artísticas,
culturais,

pedagógicas,

de

lazer

e

esportivas.
As inscrições foram abertas para crianças
e adolescentes de 4 a 14 anos.

7 – ESPORTE E LAZER
7.1 - ABERTURA DO
CAMPEONATO MUNICIPAL DE
FUTEBOL DE CAMPO – EDIÇÃO
2018
Aconteceu no campo do Esporte
Clube Cruzeiro de sete setembro, a
abertura do campeonato municipal
de futebol de campo, edição 2018.
O evento contou com a presença de autoridades e a população em geral, para
prestigiarem o início do campeonato.
A competição contou com seis equipes, o modelo de disputa foi todo contra todos em
turno único. Os jogos foram disputados no campo do Santos Futebol Clube e no campo
do Esporte Clube Cruzeiro de Sete Setembro.
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7.2 - JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE ETAPA ESTADUAL - RIO DO SUL
2018
O

Município

de

Irati

esteve
representado
pelas atletas
das
modalidades
de dominó e
canastra
feminino nos
Jogos
Abertos da Terceira Idade, na cidade de Rio do Sul, sendo que na modalidade de
canastra a equipe de Irati ficou com o 3° lugar no Estado. Parabéns a todos as atletas e
Comissão Técnica, que se dedicaram de coração defendendo a bandeira do nosso
Município

7.3 - ABERTURA DO CAMPEONATO
MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO EDIÇÃO 2018
O Departamento Municipal de Esportes
de

Irati

realizou

o

Campeonato

Municipal de Futebol Suíço - Edição
2018, que aconteceu no campo do
ESPORTE CLUBE CRUZEIRO DE
VILA FLOR.
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7.4 - JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA – FASE MICRORREGIONAL
Aconteceu no município de União do
Oeste a fase microrregional do JASC. O
Município de Irati foi representado pelas
equipes do Futsal masculino e feminino e
bolão masculino, sendo que as equipes do
Voleibol masculino e feminino já estão
classificadas para a próxima fase. A
equipe do futsal feminino terminou a
competição em 4° lugar, e a equipe do
futsal masculino ficou com o 2° lugar após
perder a final para a equipe de Quilombo
pelo placar de 3 x 1, já no bolão a equipe
de Irati ficou com o 2° Lugar. As equipes que irão representar o município de Irati na
fase Regional do JASC são: Futsal masculino, Bolão masculino e Voleibol masculino e
feminino. O Departamento Municipal de Esportes agradece e parabeniza todos os
atletas e comissão técnica que representaram muito bem o nosso Município, a torcida
que mesmo fora de casa se fez presente em grande número para apoiar as equipes, e
também a Administração Pública Municipal pelo apoio e incentivo ao esporte.

8 – AGRICULTURA
A Administração do município contribui com seus agricultores com alguns programas:


Inseminação artificial com o custo do sêmen



Prestação de serviços de maquinas com subsidio de 50% no valor da hora
maquina



Transporte e distribuição de adubo de aviário



Transporte e distribuição de calcário agrícola



Troca troca de semente de pastagens, subsidio de 50%

A frota da secretaria da Agricultura conta com:
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Trator TT4030; Trator TT4030; Trator 4275; Trator 291; Trator 283; Trator 4283; Trator
esteira; Retro New holland; Toyota bandeirante LXU4501; Celta MCN1276; Fiat Strada
MDR4694;

Fiat

Uno

MKC2180

8.1 - MAQUINA DE
FAZER FENO
O

Município

recebeu

de

Irati

equipamentos

completos para fazer feno,
através do Convênio TCU
FDR

272/2017

Secretaria

Estadual

da
de

Agricultura e Pesca.
Reuniram-se alguns produtores em conjunto com representantes da Secretaria Estadual
de Agricultura e ficou acertado a formação da Associação. Conforme Ofício nº 264/2017
de 04 de dezembro de 2017, estabeleceu-se acordo de entrega dos equipamentos ao
Município de Irati para posterior repasse a Associação.

9 – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
O desenvolvimento econômico de um município é o resultado do conjunto das diversas
atividades realizadas no mesmo. Agricultura, indústrias e o comércio local contribuem
para o desenvolvimento financeiro e social da população.
O número de empresas constituídas no município de Irati soma um total de 125. O
movimento econômico no município de Irati girou em torno de R$12.49.510,52.

10 – CULTURA
.
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10.2 – CAVALGADA
Essa atividade, fez com que
resgatássemos os costumes
dos pioneiros de Irati, houve
uma grande participação de
jovens,

crianças

e

idosos.

Cavaleiros de municípios da
região participaram do evento.

10.3 - FESTA JUNINA IDOSOS
Pensando em valorizar a participação e resgatar culturas, realizamos a Festa junina,
onde idosos de todas as idades
contribuíram,

trazendo

diversificados,
época

e

comidas

brincadeiras

socializar com o grupo.

trajes
da
para
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11 – DEFESA CIVIL
Durante o período de 2018, foi decretado no
mês de janeiro situação de Emergência
devido as fortes enxurradas ocorridas.

11.1

-

AUDIÊNCIA

PÚBLICA

ENCHENTES CENTRO DA CIDADE
DE IRATI
Audiência Pública foi realizada para
debater com os atingidos e avaliar a
situação atual dos problemas causados
pelas enchentes. Durante a audiência foi
elaborado uma ata a qual foi aprovada
por aclamação por todos os participantes e publicada no mural público municipal e no
sitio do município: www.irati.sc.gov.br.

12 – SEGURANÇA
A Policia Militar conta com um total efetivo de 04 policiais além de 03 servidores efetivos
no cargo de vigia que possuem 1 veículo utilizado em vigias. Possui 08 câmeras de
videomonitoramento espalhadas pela cidade
A Polícia civil que atende o Município é da comarca de São Lourenço do Oeste e está
presente em dois dias na semana.
Os Bombeiros que atendem Irati são do município de Quilombo.

MUNICÍPIO DE IRATI, SC
Rua João Beux Sobrinho, 385 - Centro
CEP: 89856-000
Telefone: (49) 3349-0010

12.1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZOU FORMATURA DOS ALUNOS DO
PROERD
FORMATURA DE ALUNOS DO PROERD
14 alunos do 5º ano da Escola CEMIR de Irati receberam o certificado de conclusão do
Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência- PROERD. A cerimônia
foi realizada no Centro de Múltiplo Uso e contou com a presença de diversas
autoridades.
O PROERD é um programa realizado pela Policia Militar em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação, visando a
prevenção e a resistência às drogas
e a violência. Sendo assim contou
com

o

envolvimento

da

escola,

família e polícia militar.
Durante a realização do PROERD
foram trabalhados diversos temas e
como

forma

de

demonstrar

o

conhecimento adquirido, cada aluno
elaborou uma redação. Destas foram
selecionadas duas e escolhida a
melhor delas, sendo que os dois alunos escolhidos (Fernanda Jacomoni Guilherme e
Gilnei Vaz de Oliveira). Receberam um brinde e a aluna Fernanda, vencedora da melhor
redação, recebeu um kit como prêmio.

