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OFÍCIO GAPRE N° 096/2020

São Paulo, 10 de julho de 2020.

Senhor Chefe de Gabinete,

Assunto: Resposta ao Expediente SFP-EXP-2020/96917.

Cumprimentamo-lo cordialmente e, no ensejo, vimos por meio desta
apresentar a nossa manifestação em resposta ao expediente SFP-EXP 2020/96917,
que trata da Indicação nº 2220, de 2020, de autoria da Deputada Leticia Aguiar, na
qual indica, “nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação do Regimento Interno,
ao Excelentíssimo Senhor Governador, João Dória, que crie um auxílio emergencial
visando atender às necessidades dos caminhoneiros paulistas, durante a vigência
dos Decretos de Quarentena e Calamidade Pública estadual”.
Informamos que a Desenvolve SP é uma instituição financeira, autorizada
pelo Banco Central do Brasil, e, portanto, deve seguir rigorosamente a sua política
de crédito vigente e demais normativas regulatórias, inclusive para os
financiamentos em caráter emergencial lançados no período da pandemia, a fim de
se assegurar a sua sustentabilidade, conforme determina a Lei Federal n° 17.118,
de 19 de julho de 2019.
A Desenvolve SP tem como missão e visão:
➢

MISSÃO

“Promover o desenvolvimento sustentável da economia paulista por meio de
soluções financeiras rentáveis que gerem valor.”
➢

VISÃO

“Ser reconhecida como instituição financeira de referência das micro,
pequenas, médias empresas e prefeituras, atuando como propulsora do
desenvolvimento dos municípios paulistas.”

O Banco do Povo Paulista, como mencionado, possui iniciativas para apoio
aos empreendedores paulistas em função da pandemia do covid-19. Em seu website
https://www.bancodopovo.sp.gov.br/index.html, o Banco oferece
linhas de
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O Governo do Estado já implantou medidas importantes no combate ao
coronavírus (covid- 19), entre elas, medidas de incentivo econômico, como liberação
de recursos de crédito por meio do Banco do Povo e da Desenvolve SP.
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microcrédito para empreendedores de pequenos negócios para auxiliá-las no
enfrentamento dos impactos financeiros do covid-19. Podem realizar os
empréstimos pessoas jurídicas de micros e pequenos negócios formais (MEI, ME,
LTDA. e EIRELI) e, também, microempreendedores urbanos e rurais, inclusive do
setor informal.
A Desenvolve SP, como protagonista, vem cumprindo com seu papel, e
lançou medidas de crédito relevantes, para as micro, pequenas e médias empresas
paulistas, tais como:
•
Redução da taxa de juros da linha de capital de giro de a partir de
1,43% para a partir de 1,20% ao mês;
•
O prazo do financiamento subiu de 36 para 42 meses e a carência foi
de três para nove meses;
•
Os financiamentos de capital de giro estão disponíveis para micro,
pequenas e médias empresas paulistas com faturamento anual entre R$ 81 mil e R$
10 milhões (preferencialmente), que atendam aos requisitos vigentes na política de
crédito da instituição.
Todas as propostas seguem a esteira de crédito e a política de crédito vigente
na instituição.
Essas medidas têm como objetivo proteção às empresas paulistas, com a
finalidade de mitigar os impactos econômicos decorrentes da pandemia e a
preservação do emprego e renda.
Sem mais, reiteramos os votos de estima e consideração.

LUCIA HELENA DA SILVA

NELSON ANTÔNIO DE SOUZA

Diretora de Negócios e Fomento

Diretor Presidente

Ao Senhor
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Atenciosamente,
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Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
GS/CG - CHEFIA DE GABINETE

Despacho
Interessado: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assunto: Indicação 2220/2020
Número de referência: SFP-EXP-2020/96917
Diante da informação prestada pelo Ofício GAPRE N° 096/2020 da Agência de
Fomento do Estado de São Paulo - DESENVOLVE SP (fls. 07/10), de ordem do Senhor
Secretário, encaminhe-se à Subsecretaria de Assuntos Parlamentares da Casa Civil, via Sistema
de Acompanhamento Legislativo - SIALE.

São Paulo, 13 de julho de 2020.

SFPDES2020265408A

DIOGO COLOMBO DE BRAGA
CHEFE DE GABINETE
GS/CG - CHEFIA DE GABINETE
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