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Com crédito novo, Paraná atenua crise econômica 
durante a pandemia

 Os agentes fi-
nanceiros ligados ao 
Governo do Paraná dis-
ponibilizaram linhas de 
crédito, o chamado “di-
nheiro novo”, na ordem 
de R$ 618 milhões duran-
te este um ano da pande-
mia no Estado – o primei-
ro caso de coronavírus foi 
identificado no dia 12 de 
março de 2020. As con-
tribuições da agência es-
tadual do Banco Regio-
nal de Desenvolvimento 
do Extremo Sul (BRDE), 
de R$ 317 milhões, e da 
Fomento Paraná, de R$ 
328 milhões, permitiram 
amenizar o impacto eco-
nômico sobre milhares 
de paranaenses ao longo 
desses 12 meses.
 O Estado atuou 
também em renegocia-
ções contratuais, aplican-
do a extensão de prazo 
para pagamentos de dívi-
das. Ação que, somada, 
ultrapassou R$ 1,2 bilhão 
no período. Montante que 
será ampliado com novos 
benefícios que passam a 
vigorar neste mês.
 “O momento era 
e continua sendo muito 
duro. As empresas estão 
sofrendo, os autônomos 
passando por dificulda-

des. Por isso buscamos 
dar um suporte com es-
sas linhas de crédito para 
colaborar com a classe 
empresarial, ajudar todos 
os setores a se reequili-
brar em meio à maior cri-
se de saúde dos últimos 
100 anos no mundo”, afir-
mou o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior.
 Ele destacou que 
o Paraná reagiu rapida-
mente à crise. O Governo 
anunciou ainda em mar-
ço um conjunto de ações 
para estimular a ativida-
de econômica e preser-
var emprego e renda dos 
paranaenses, fazendo do 
BRDE e da Fomento pro-
tagonistas durante a crise 
sanitária.
 Dentre as medi-
das para fazer frente aos 
desafios decorrentes da 
pandemia de Covid-19, 
o BRDE, por exemplo, 
criou o Programa Recu-
pera Sul, com juros sub-
sidiados. A estratégia foi 
disponibilizar uma linha 
emergencial de capital de 
giro de longo prazo para 
os três estado do Sul, 
base das operações do 
banco. Cerca de R$ 317 
milhões foram destinados 
ao Paraná.

 Considerando to-
das as operações, o mon-
tante de janeiro até de-
zembro chegou a R$ 1,15 
bilhão distribuídos em mil 
contratos. Se comparado 
a 2019, houve um cresci-
mento de 41%. “Na crise, 
não nos escondemos. 
Pelo contrário, criamos o 
Programa Recupera Sul, 
destinamos créditos para 
a recuperação das em-
presas e montamos uma 
força-tarefa em parceria 
com o Governo do Para-
ná e outros parceiros para 
promover a manutenção 
e geração de empregos 
no Estado”, destacou o 
vice-presidente e diretor 
de Operações do BRDE, 
Wilson Bley Lipski.

FOMENTO
 A Fomento Pa-
raná, por sua vez, con-
tratou 30.227 operações 
em 2020, totalizando 
mais de R$ 328,2 mi-
lhões em recursos para 
empreendimentos priva-
dos de micro e pequeno 
porte. Desse montante, 
R$ 301 milhões entraram 
diretamente na conta da 
Covid-19 para abastecer 
o mercado com “dinheiro 
novo", com juros subsi-
diados pelo Estado.

 Apenas com a 
linha Paraná Recupera, 
umas das estratégias de 
enfrentamento econômi-
co à Covid-19, a Fomen-
to alinhou 23.283 opera-
ções que somam R$ 120 
milhões – os recursos fo-
ram disponibilizados pelo 
Fundo de Desenvolvi-
mento Econômico (FDE). 
Outros R$ 9 milhões 
partiram de contratações 
por meio da linha Paraná 
Recupera – Transportes, 
para donos de vans do 
transporte escolar e do 
segmento de turismo.
 “O intuito sem-
pre foi não tirar dinheiro 
de circulação dos muni-
cípios e das empresas 
e também disponibilizar 
um dinheiro novo como 
suporte”, disse o diretor
-presidente da instituição, 
Heraldo Neves.

MAIS PRAZO
 Merece destaque 
ainda a prorrogação de 
prazo concedida aos con-
tratos vigentes dentro dos 
representantes financei-
ros do Estado. Na agên-
cia do BRDE no Paraná, 
totalizou R$ 1 bilhão em 
operações renegociadas, 
o que corresponde a 82% 
da carteira do banco.

 A moratória ofe-
recida pelo programa 
Paraná Recupera, da 
Fomento, suspendeu pa-
gamentos em 586 contra-
tos que beneficiaram 249 
municípios, permitindo 
que recursos da ordem 
de R$ 137,7 milhões per-
manecessem no caixa 
das prefeituras para en-
frentamento à Covid-19. 
Outros R$ 265,5 milhões 
foram alocados em finan-
ciamentos para projetos 
de desenvolvimento ur-
bano e obras em muni-
cípios, totalizando 109 
contratos em 80 cidades 
de todas as regiões do 
Estado.
 No Setor Priva-
do, a suspensão de paga-
mentos de parcelas devi-
das à Fomento Paraná, 
por prazos entre 90 e 180 
dias, e a renegociação de 
contratos, beneficiaram 
4.473 empreendedores 
de todos os portes. Os 
valores dos contratos re-
negociados somam mais 
de R$ 148,4 milhões. 
Cerca de 90% desse re-
sultado foi obtido a partir 
de abril, com as medidas 
adotas por conta da pan-
demia.

OUTRAS MEDIDAS 
 Paralelamente, 
o Governo do Estado in-
vestiu em outras ações 
com impacto financeiro 
na vida dos paranaenses 
ao longo desses 12 me-
ses.
 Entre elas, pos-
tergou o recolhimento 
de parte do ICMS devido 

pelas empresas do Sim-
ples Nacional relativa ao 
regime de substituição 
tributária e o devido pelo 
diferencial de alíquota. A 
medida valeu por 90 dias 
para 207 mil empresas 
do Simples Nacional no 
Paraná, o que implicou 
em cerca de R$ 30 mi-
lhões.
 Renovou auto-
maticamente as condi-
ções do programa de 
incentivos fiscais por 12 
meses. São benefícios já 
aplicados a 12 setores, 
entre eles vestuário e vi-
nhos. O prazo acabaria 
em 30 de abril do ano 
passado. Essas ações 
atingem dois tratamentos 
tributários diferenciados, 
de redução de base de 
cálculo e créditos presu-
midos.
 O Estado apor-
tou ainda R$ 5 milhões no 
fundo garantidor forma-
do por seis Sociedades 
Garantidoras de Crédito 
(SGCs), que recebem 
recursos do Sebrae, pre-
feituras, associações co-
merciais, empresas par-
ceiras e do próprio Poder 
Executivo. O Sebrae 
aportou R$ 5 milhões e 
o Sicoob mais R$ 5 mi-
lhões, ou seja, são R$ 15 
milhões a mais, perfazen-
do R$ 54 milhões de ga-
rantia.

NOVAS LINHAS
 No começo deste 
mês, devido ao aumento 
do número de contami-
nados pela Covid-19 no 
Paraná, o governador 

Ratinho Junior reativou a 
linha Recupera Paraná, 
com juros subsidiados, 
destinando R$ 10 mi-
lhões para atender em-
preendedores informais 
e Microempreendedores 
Individuais (MEIs).
 Além disso, os 
empreendedores que pe-
garam empréstimos por 
essa linha no ano pas-
sado terão o pagamento 
das parcelas suspenso 
por dois meses para ali-
viar o fluxo de caixa das 
empresas. A medida pre-
tende beneficiar cerca de 
40 mil empreendedores.
 O BRDE repas-
sará outros R$ 30 mi-
lhões, com juros subsi-
diados, para ampliar a 
disponibilidade de crédito 
dos programas de micro-
crédito Banco da Mulher 
Paranaense e Banco do 
Empreendedor, da Fo-
mento Paraná. “Esse 
valor é para atender, em 
especial, o micro e o pe-
queno comerciante”, afir-
mou Ratinho Junior. 
 O setor turísti-
co também será aten-
dido pelos mecanismos 
de crédito do Governo 
do Paraná. O BRDE e 
a Fomento Paraná vão 
destinar R$ 120 milhões 
para empréstimos subsi-
diados, voltados para o 
capital de giro ou novos 
investimentos em em-
preendimentos que tra-
balham com o turismo, 
beneficiando o setor ho-
teleiro e o de serviços.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

RESOLUÇÃO Nº 01/2021
 SÚMULA: “Institui a Tribuna Livre, espaço destinado aos cidadãos ou representantes das 
organizações da sociedade civil para tratar de temas de interesse público, durante as sessões ordinárias 
da Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso”. 
 A Mesa da Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso– PR, no uso de suas atribuições 
conferidas no artigo 18, I, da Lei Orgânica Municipal e art. 24 inciso X e art. 113, inciso IV, do Regimento 
Interno, faz saber, que: A Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, Aprovou e Eu, 
Presidente, Promulgo a seguinte Resolução.
 Art. 1° - A Tribuna Livre é um espaço destinado aos cidadãos ou representantes das orga-
nizações da sociedade civil para tratar de temas de interesse público, durante as sessões ordinárias da 
Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 §1º - Somente poderá ser utilizada à “Tribuna Livre” após o término da Ordem do dia, e 
antes das explicações pessoais.
 §2º - Fica expressamente suspensa a Tribuna Livre, durante os anos de eleições municipais.
 Art. 2° - Serão permitidas no máximo duas inscrições para uso da Tribuna a cada sessão 
ordinária, mediante prévia inscrição, através de formulário próprio, na secretaria da Câmara Municipal, 
devidamente preenchido.
 §1º - São requisitos para ter acesso a “Tribuna Livre”, ter capacidade civil, ser domiciliado 
no município de Bela Vista do Paraíso, estar em quitação com os deveres eleitorais e serviço militar, se 
homem.
 §2º - Com o requerimento de formulário deverá ser anexado cópia do CPF, RG e certidão 
de quitação eleitoral e comprovante de domicilio, sujeito a indeferimento.
 §3º - Havendo 2 (dois) ou mais requerimentos por sessão ordinária, serão ordenados se-
gundo a ordem cronológica de protocolo, devendo os requerimentos remanescentes ser incluídos na 
sessão ordinária vindoura.

 §4º - A inscrição para a “Tribuna Livre” deverá ser realizada com no mínimo de 07 (sete) dias 
de antecedência da data deliberada para a sua realização, visando apreciar a efetividade do pedido.
 §5º - Cabe à secretaria legislativa disponibilizar o formulário de solicitação, conforme mode-
lo em anexo.
 §6º - No momento da inscrição deverá o interessado indicar o tema que será abordado, não 
sendo permitido abordar tema que não tenha sido expressamente mencionado.
 Art. 3º O interessado poderá usar a Tribuna Livre pelo período de 03 (três) minutos, prorro-
gáveis por mais 02 (dois) minutos.
 Parágrafo único. É vedado ao orador o uso de camisetas contendo propagandas que possam 
ensejar promoção comercial ou de natureza política, devendo vestir-se com traje social conforme disposto 
no art. 80, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Art. 4º - Para uso da Tribuna Livre são terminantemente proibidas às manifestações: 
 I – políticos partidários;
 II – que ofendam pessoas ou instituições públicas; 
 III – que usem palavras de baixo calão;
 IV – que procedam de maneira descortês ou depreciativa para com os membros do Poder 
Legislativo, às autoridades presentes ou constituídas e ao público presente de maneira geral;
 V – que fujam do tema a ser abordado; 
 VI – que ultrapassem o tempo estabelecido nesta Resolução.
 Art. 5º - O orador que infringir, quaisquer das disposições do artigo 4°, lhe será retirada a 
palavra pelo Presidente da Câmara, encerrando automaticamente sua participação, não podendo ainda 
o orador ou participante ser inscrito novamente para uso da Tribuna pelo prazo de 180 dias. 
 § 1° - O orador responderá civil e criminalmente pelos conceitos que emitir, devendo usar a 
palavra em termos compatíveis com a dignidade e moralidade da Câmara, obedecendo ainda às restri-
ções impostas pelo Presidente e pelo Regimento Interno.
 § 2º - O orador se responsabilizará pelas consequências de suas manifestações, bem como 
autorizará o uso de sua imagem pela Assessoria de Imprensa da Casa ou órgão oficial.
 Parágrafo único. Após a tolerância referida no caput deste artigo, o inscrito perderá o direito 
de utilizar a “Tribuna Livre”, podendo inscrever-se novamente após 180 (Cento e oitenta) dias.
 Art. 6º - Não será permitida a exibição de áudios e vídeos durante a utilização da “Tribuna Livre”.
 Art. 7º - Cada orador poderá fazer uso da “Tribuna Livre”, após deferimento da Presidência, 
no máximo 03 (três) vezes ao ano.
 Parágrafo único. Na ausência do orador, cujo requerimento para o uso da Tribuna Livre 
tenha sido deferido, ficara esse impedido de apresentar novo requerimento para o uso da Tribuna, pelo 
prazo de 90 (noventa) dias, salvo se protocolado na secretaria da Câmara requerimento de cancelamen-

to, 03 (três) dias antes da sessão ordinária designada no deferimento.
 Art. 8° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO, 
ESTADO DO PARANÁ, AO DÉCIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM 
(11/03/2021).

JOSÉ MARIA CARDOSO VERTEIRO 
Presidente

RAFAEL PALÚ DINIZ 
1ª Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02/2021
 SÚMULA: “Altera o horário de início das Sessões Ordinárias”
 A Mesa da Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso– PR, no uso de suas atribuições 
conferidas no artigo 18, I, da Lei Orgânica Municipal e art. 24 inciso X e art. 113, inciso IV, do Regimento 
Interno, faz saber, que: A Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, Aprovou e Eu, 
Presidente, Promulgo a seguinte Resolução.
 Art. 1° - Fica alterado o caput do art. 178 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Bela Vista Do Paraíso- Estado do Paraná- (Resolução n° 07/2009), passando a vigorar com a seguinte 
redação:
 Art. 178. As sessões ordinárias serão semanais, devendo ocorrer às terças-feiras, com 
duração de até 3:30 horas (três horas e trinta minutos), iniciando-se às 20:00 horas, com tolerância de 
até quinze minutos.
 Art. 178. As sessões ordinárias serão semanais, devendo ocorrer às terças-feiras, com 
duração de até 3:30 horas (três horas e trinta minutos), iniciando-se às 19:00 horas, com tolerância de 
até quinze minutos.
 Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO, 
ESTADO DO PARANÁ, AO DÉCIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM 
(11/03/2021).

JOSÉ MARIA CARDOSO VERTEIRO 
Presidente

RAFAEL PALÚ DINIZ 
1ª Secretário


