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Decreto nº 5434/2022 de 17/01/2022

 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras 
providências.

 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas 
pela Lei Orçamentária nº 794/2021 de 21/12/2021.

 Decreta:

 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito 
Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor 
de R$ 28.786,00 (vinte e oito mil setecentos e oitenta e seis reais), 
destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

 Suplementação

07.000.00.000.0000.0.000.  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
07.001.00.000.0000.0.000.  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
07.001.12.361.0007.6.003.  Transporte Escolar
642 - 3.3.90.30.00.00 31013  MATERIAL DE 
   CONSUMO                 28.786,00

   Total Suplementação:           28.786,00

 Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito 
aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 
4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;

 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua-
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio , 
Estado do Paraná, em 17 de janeiro de 2022.

LETICIA SALGADO CHICARELLI
Controle Interno

ROBERTO GALIARDO COSTA
Diretor de Fazenda

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

Estado divulga Prognóstico Agropecuário com 
perspectivas sobre sete culturas
 O Departamento 
de Economia Rural (De-
ral), da Secretaria de Es-
tado da Agricultura e do 
Abastecimento (Seab), 
divulgou nesta quarta-feira 
(19) o Prognóstico Agrope-
cuário. A publicação tem 
periodicidade semestral, 
com análise técnica de 
culturas agrícolas e ativi-
dades de pecuária desen-
volvidas no Paraná.
 Alguns estudos 
começaram a ser elabora-
dos em 2009. Eles fazem 
parte da série histórica 
que pode ser consultada 
no site da Seab. A partir 
desta edição, o documento 
passa a ter o registro ISSN. 
O International Standard 
Serial Number garante 
visibilidade qualificada 
ao periódico, facilitando a 
busca em bases catalográ-
ficas e de bibliotecas
 A nova edição 
traz análise de sete pro-
dutos: mandioca, fumo, 
feijão, olericultura, soja, 
erva-mate e sericicultu-
ra. Os analistas do Deral 
contextualizam cada uma 
das culturas no panorama 
nacional e estadual, refor-
çando, sobretudo, a impor-
tância para a economia do 
Paraná e para a geração 
de renda nas famílias.

 Também é apre-
sentado um quadro da 
área que cada uma ocupa 
no Estado, a produção e 
eventual exportação ou 
participação no Valor Bruto 
da Produção (VBP) agro-
pecuária. As projeções 
têm como base os levan-
tamentos para se estimar a 
safra 2021/22, realizados 
pelos técnicos que estão 
em todas as regiões do 
Estado.

CULTURAS
 Sobre a mandio-
ca, por exemplo, o estudo 
destaca que o Paraná é 
o segundo produtor na-
cional, perdendo apenas 
para o Pará. Na presente 
safra, a área ocupada com 
mandioca é de 143 mil 
hectares e a produção 
prevista de 3,3 milhões de 
toneladas. Da produção 
estadual, estima-se que 
70% seja destinado às fá-
bricas de fécula, farinha e 
polvilho azedo. A distribui-
ção espacial concentra-se 
nos Núcleos Regionais de 
Umuarama, 35%; Parana-
vaí, 29%; Campo Mourão, 
9%; e Toledo, 6%.
 O feijão é outra 
cultura que ocupa lugar 
de destaque na agricultura 
paranaense. O cultivo da 
leguminosa é a principal 

Mandioca. Foto: José Fernando Ogura

Decreto nº 5435/2022 de 17/01/2022

 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras 
providências.

 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas 
pela Lei Orçamentária nº 794/2021 de 21/12/2021.
 Decreta:

 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito 
Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor 
de R$ 25.084,60 (vinte e cinco mil e oitenta e quatro reais e sessenta 
centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamen-
tárias.

 Suplementação

05.000.00.000.0000.0.000.  SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
   E RECURSOS HUMANOS
05.001.00.000.0000.0.000.  SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
   E RECURSOS HUMANOS
05.001.04.122.0002.2.006.  Secretaria de Administração e 
   Recursos Humanos
639 - 3.3.90.47.00.00 01512  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
   CONTRIBUTIVAS                         100,00
10.000.00.000.0000.0.000.  SECRETARIA DE SAÚDE
10.001.00.000.0000.0.000.  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.001.10.302.0010.2.013.  Manutenção da Média e Alta 
   Complexidade
301 - 3.1.71.70.00.00 01303  RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM 
   CONSÓRCIO PÚBLICO   24.984,60

   Total Suplementação:           25.084,60

Estado pede ao governo federal mais 
ações para produtores prejudicados 
pela crise hídrica
 O Governo do 
Paraná enviou nesta ter-
ça-feira (18) ofício (con-
fira AQUI ) à ministra da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tereza 
Cristina, com uma série de 
sugestões para minimizar 
a situação dos agriculto-
res paranaenses prejudi-
cados pela crise hídrica. O 
documento propõe ações 
referentes a crédito rural, 
seguro rural e Proagro, 
além da distribuição de 
sementes para os que não 
têm condições de adquirir 
e produzir nova safra.
 O  documento , 
assinado pelo secretá-
rio da Agricultura e do 
Abastecimento, Norberto 
Ortigara, é resultado de 
trabalho conjunto com o 
Instituto de Desenvolvi-
mento Rural do Paraná 
(IDR-Paraná) e entidades 
representativas dos pro-
dutores rurais - Sistema 

Colheita do feijão. Foto: Gilson Abreu/AEN

 Artigo 2º - Para atender o disposto Decreto, 
servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, 
conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, 
Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

 Redução

05.000.00.000.0000.0.000.  SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
   E RECURSOS HUMANOS
05.001.00.000.0000.0.000.  SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
   E RECURSOS HUMANOS
05.001.04.122.0002.2.006.  Secretaria de Administração e 
   Recursos Humanos
81 - 3.3.90.92.00.00 01000  DESPESAS DE EXERCÍCIOS 
   ANTERIORES                      100,00
10.000.00.000.0000.0.000.  SECRETARIA DE SAÚDE
10.001.00.000.0000.0.000.  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.001.10.122.0010.2.010.  Administração Geral SMS
250 - 4.4.90.51.00.00 01303  OBRAS E INSTALAÇÕES      24.984,60

   Total Redução:                       25.084,60

 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio , 
Estado do Paraná, em 17 de janeiro de 2022.

LETICIA SALGADO CHICARELLI
Controle Interno

ROBERTO GALIARDO COSTA
Diretor de Fazenda

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

alternativa para pequenos e médios estabelecimentos, 
e apresenta a característica de grande demandadora de 
mão de obra tanto familiar como contratada. O produto 
tem um papel importante na economia paranaense 
como gerador de emprego e renda. A produção está 
distribuída ao longo de três safras e 426 mil hectares 
de área.
 Em 2020, o Paraná obteve um valor de R$ 
4,2 bilhões em produtos florestais. Deste total, R$ 3,4 

bilhões em produtos madeiráveis (serraria, papel e ce-
lulose, placas e painéis) e R$ 855 milhões em produtos 
não madeiráveis (mate, pinhão e palmito). A erva-mate 
foi responsável por 18% de participação nos produtos 
florestais, com um valor de R$ 753 milhões em 2020, 
aumento de 15% em relação ao ano anterior. A produ-
ção de erva-mate está presente em 139 municípios, 
sendo a região Sul a principal produtora.

Fonte: Agência Estadual de Notícias.

Estado divulga o calendário esportivo de 2022; 
confira a programação
 A Superintendên-
cia Geral do Esporte apre-
sentou nesta quarta-feira 
(19) o calendário esportivo 
de 2022. Na agenda es-
tão todas as competições 
promovidas pelo Governo 
do Estado, que irão de 
fevereiro a novembro.
 Os eventos com 
as datas definidas são os 
Jogos de Aventuras e Na-
tureza (JANS), Jogos Es-
colares (JEPS), Jogos da 
Juventude (JOJUPS), Jo-

gos Universitários (JUPS), 
Jogos Abertos (JAPS), 
Paraná Bom de Bola (PR 
BOM DE BOLA), Jogos 
Abertos Master (JAPS 
Master), Paraná Combate, 
Jogos da Integração do 
Idoso (JIIDO), e outras 
competições em parceria 
com federações e confe-
derações.
 As sedes/locais 
ainda estão sendo defini-
dos com os municípios e 
serão divulgados confor-

me as confirmações. No-
vamente todas as medidas 
de proteção e controle da 
pandemia serão adotadas 
pelo Estado e os municí-
pios.

JANS
 O s  J o g o s  d e 
Aventura e Natureza se 
misturam no começo do 
ano com as atrações do 
Verão Paraná - Viva a 
Vida. Nas próximas se-
manas estão marcados o 
Mundial de Beach Tennis, 

o Rally Transparaná e o 
Corredores das Águas. 
Concebidos e lançados 
pelo governador Carlos 
Massa Ratinho Junior, 
eles tiveram sua primei-
ra edição em 2019 e se 
destacaram por aliar prá-
tica esportiva, turismo e 
natureza em um evento 
itinerante, que passar por 
todas as regiões.

OUTRAS COMPETI-
ÇÕES

 O Paraná Bom de 

Bola começa em março com as etapas regionais. A final 
deve acontecer em novembro. Neste ano a modalidade 
deve ter disputa feminina, mais uma vez. Os Jogos Es-
colares têm programação regional em abril e conclusão 
em novembro. O Paraná Combate, que reúne todas as 
modalidades das lutas, deve ocorrer em outubro.

Fonte: Agência Estadual de Notícias.

ção de juros para alguns 
investimentos e o forneci-
mento de capital para as 
mais de 170 cooperativas 
da agricultura familiar. “No 
entanto, essas ações são 
insuficientes frente aos 
estragos causados pela 
estiagem”, diz o documen-
to.

PEDIDOS 
 As entidades pe-
dem a implementação 
imediata de outras ações. 
No caso do crédito rural, a 
proposta é criar uma linha 
emergencial de crédito 
para financiar custeio a 
produtores do Programa 
Nacional de Fortalecimen-
to da Agricultura Familiar 
(Pronaf) e Programa Na-
cional de Apoio ao Médio 
Produtor Rural (Pronamp) 
que fizeram comunicação 
de perdas no Programa 
de Garantia da Atividade 
Agropecuária (Proagro) 

Ocepar, Federação da 
Agricultura do Paraná 
(Faep) e Federação dos 
Trabalhadores Rurais 
Agricultores Familiares 
do Paraná (Fetaep).
 “Percebemos um 
quadro hostil que provo-
cou e ainda está provo-
cando muito calor no solo 
e perda razoável na pro-
dução agrícola do Esta-
do”, disse Ortigara. “Apre-
sentamos um conjunto 
de medidas que estamos 
pleiteando ao governo 
federal para minimamente 
tentar estabilizar a nossa 
economia rural, a econo-
mia da roça, da terra”.
 A ministra da Agri-
cultura visitou a região 
Oeste do Estado na última 
quinta-feira (13).
 O ofício ressalta 
que, no âmbito estadu-
al, já estão em operação 
medidas para os desafios 
impostos, como a subven-

ou que acionaram seguro 
agrícola para culturas de 
batata, feijão, milho, soja 
e outras que não foram 
indenizadas.
 As entidades tam-
bém reivindicam auxílio 
emergencial a produtores 
que utilizaram recursos 
próprios e não o crédito 
rural, para que possam 
liquidar, entre outras, du-
plicatas rurais e Cédulas 
do Produtor Rural (CPR). 
Na mesma linha solicitam 
que as cooperativas que 
financiaram o custeio dos 
cooperados tenham uma 
linha creditícia, além de 
abertura de outra para 
giro de longo prazo (cinco 
anos) com juros pré-fixa-
dos e subsidiados, possi-
bilitando que o produtor 
quite os débitos de curto 
prazo.

Fonte: Agência Estadual 
de Notícias.

Foto: Gilson Abreu/AEN


