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DECRETO 9.207/2021 – ICMS PARA PRODUTOS DE COOPERATIVAS 

Atendendo ao pleito encaminhado pelo Sistema Ocepar, o Governo do Estado publicou o 

Decreto 9.207/2021, prorrogando até 31 de dezembro de 2024 a manutenção dos créditos 

presumidos do ICMS para itens produzidos pelas cooperativas. A medida é um importante 

instrumento para a competitividade dos produtos de cooperativas paranaenses, fomentando o 

crescimento da indústria e a consequente geração de renda e empregos. 

 

VISITA TÉCNICA – CAPADR – PRODUTORES DE LEITE DO PARANÁ 

Entre os dias 27 e 29 de outubro, acontece nos Municípios de Carambei/PR, Tibagi/PR, 

Castro/PR, Arapoti/PR e Piraí do Sul/PR, a visita técnica dos membros da Comissão de 

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) da Câmara dos 

Deputados, denominada Caravana do Leite. A iniciativa tem como objetivo colher subsídios e 

informações sobre o setor leiteiro e conta com a participação dos Deputados Federais Aline 

Sleutjes, Celso Maldaner, Evair Viera de Melo e Nelson Barbudo, que estão visitando 

propriedades e cooperativas da região. O Sistema Ocepar, representado pelo Diretor, Sr. Frans 

Borg, e pelo Superintendente, Robson Mafioletti, tem acompanhado a programação. 

 

PORTARIA 487/2021 – MMA - INCENTIVO A SERVIÇOS AMBIENTAIS  

O Ministério do Meio Ambiente publicou a Portaria n. 487, de 26 de outubro de 2021, 

instituindo, no âmbito do Programa Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais Floresta+, 

a modalidade Floresta+Agro que prevê o pagamento por ações de conservação ambiental 

relacionadas às cadeias produtivas da agropecuária. De acordo com a proposta, produtores 

rurais poderão cadastrar projetos de melhoria, recuperação, monitoramento e conservação da 

vegetação nativa em áreas de reserva legal ou preservação permanente, em todos os biomas.     

 

PL 11.276/2018 – MANEJO DO FOGO 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o PL 11.276/2018, que institui a Política Nacional 

de Manejo Integrado do Fogo. O texto disciplina as ocasiões em que o uso do fogo será 

permitindo, a exemplo de práticas agrossilvopastoris específicas, conforme peculiaridades 

locais,  ou ainda para pesquisas e culturas de subsistência de populações tracionais. A proposta 

segue para análise pelo Senado Federal. 
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PL 3.128/2019 – APROVEITAMENTO DE MADEIRA  

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados 

aprovou o PL 3.128/2019, que regulamenta o uso de madeira de árvores mortas ou 

naturalmente tombadas, condicionando o seu aproveitamento à aprovação de plano de manejo 

florestal sustentável (PMSF). O objeto da proposta é assegurar maior segurança jurídica em 

relação à destinação da madeira. O projeto tramita em caráter conclusivo e segue para análise 

pela CCJ. 

 

COMISSÃO PARA CRISE HIDROENERGÉTICA 

Foi constituída uma comissão temporária externa do Senado Federal para analisar as causas e 

efeitos da atual crise hidroenergética do Brasil. A comissão é composta por Senadores 

incumbindo a presidência ao Senador Jean Paul Prates, a vice-presidência ao Senador 

Veneziano Vital do Rêgo e a relatoria ao Senador José Aníbal. Como primeiro ato, a comissão 

aprovou requerimento de audiência pública para convidar o Ministro de Minas e Energia a 

prestar esclarecimentos sobre o sistema energético, as medidas de enfrentamento à crise e 

para a segurança energética do país.  

 

ALEP – PL 580/2021 – USO DE MÁSCARAS 

Começou a tramitar na ALEP projeto de lei que faculta o uso máscaras em ambientes abertos, 

sem aglomeração de pessoas, tais como vias públicas, parques, praças e outros ambientes a céu 

aberto. A proposta objetiva a flexibilização do uso de máscaras tendo em vista o avanço da 

vacinação e a queda no número de infectados no Estado do Paraná. 

 

 


