
 

 

X Edição 

Dados da prefeitura 
 

CNPJ: 87.738.530/0001-10 

UF: Rio Grande do Sul 

Nome do município: Soledade 

Orçamento municipal: R$ 89.400.000,00 

Prefeitura: Soledade/RS 

Endereço completo: Av. Julio de Castilhos, 898 

Bairro: Centro 

CEP: 99300-000 

Telefone: (54) 3381-1699 

E-mail: gabinete@soledade.rs.gov.br 

Site: www.soledade.rs.gov.br 

 

Prefeito 
 

Nome: Paulo Ricardo Cattaneo  

Partido: MDB 
Quantidade de votos válidos: 9.979 

Percentual de votos válidos: 53,60% 

Telefone: (54) 3381-9033 

mailto:gabinete@soledade.rs.gov.br
http://www.soledade.rs.gov.br/


34 (atualmente, pois é progressivo) 

 

 

BANCO DO EMPREENDEDOR "CRÉDITO QUE TRANSFORMA" 

Categoria: Inovação e Sustentabilidade 
 

1) Quantidade de pequenos negócios beneficiados 
 

 

2) Setores econômicos beneficiados pelo projeto * 

 

☒ Administração pública, defesa e seguridade social 

☒ Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 

☒ Agricultura familiar e produtor rural pessoa física 

☒ Agroindústria 

☒ Agroecologia 

☒ Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 

☒ Alojamento e alimentação 

☒ Arte, cultura, esporte e recreação 

☒ Atividades administrativas e serviços relacionados 

☒ Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 

☒ Atividades imobiliárias 

☒ Atividades profissionais, científicas e técnicas 

☒ Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 

☒ Construção 

☒ Cooperativas e associações 

☒ Educação 

☒ Eletricidade e gás 

☒ Empreendimentos da economia solidária 

☒ Indústria de transformação 

☒ Indústria extrativa 

☒ Informação e comunicação 

☒ Organismos internacionais e outras instituições 

☒ Outras atividades de serviços 

☒ Outros setores 

☒ Saúde humana e serviços sociais 

☐ Serviços domésticos 

☒ Transporte, armazenagem e correios 

☒ Turismo rural 

☒ Outro (especifique) 

 

 



Qualquer atividade que visa o seu desenvolvimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) Recursos / Origens 

 
Fonte do Recurso Valor Financeiro – R$ Valor Econômico - R$ Total - R$ (%) 

Prefeitura 250.000,00  250.000,00 100,00 
     

     

Total 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00 

 

4) Aplicações / Despesas 

 
Natureza da 

Despesa 

Recurso 

Financeiro 

Prefeitura – R$ 

Recurso 

Econômico 

Prefeitura – R$ 

Recurso 

Financeiro 

Parceiros – R$ 

Recurso 

Econômico 

Parceiros –R$ 

Total - R$ (%) 

Pessoal 5.000,00    5.000,00 27,78 

Equipamentos 5.000,00    5.000,00 27,78 

Moveis 5.000,00    5.000,00 27,78 

Divulgação 3.000,00    3.000,00 16,67 

Total 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 100,00 

 

5) Objetivos e metas do projeto * 



O Banco do Empreendedor foi uma alternativa criada pelo município de Soledade para 

atender as micro e pequenas empresas, substituindo o microcrédito, programa que 

contava com recursos e incentivos do Governo Federal e do Estado do RS, mas que não 

recebeu mais repasses, deixando centenas de micro e pequenos empresários sem acesso a 

uma linha de crédito facilitada. 

O município de Soledade, implementou em 2015 uma nova legislação municipal de 

incentivo, porém a mesma concede incentivos com base na geração de empregos e 

faturamento das empresas, o que para os pequenos empresários ficava quase que 

impossível serem beneficiados com a Lei. Ainda, os empresários estavam enfrentando 

dificuldades em acessar as linhas de créditos na rede bancária, em razão das exigências, 

taxas, juros e condições de pagamento, bem como em razão das garantias. 

 

 
 

6) Surgimento da ideia para o desenvolvimento do projeto 
 

 

7) Resumo da situação antes da implantação do projeto (cenário anterior) * 
 

O Banco do Empreendedor tem como objetivo conceder créditos de até R$ 8.000,00 para 

micro e pequenas empresas, com JUROS ZERO, podendo ser parcelado o valor em até 24 

vezes, possibilitando o crescimento do pequeno negócio, pois o crédito pode ser utilizado 

para capital de giro, compra de máquinas e equipamentos, ampliações e reformas, cursos 

de qualificação, entre outros. A meta do projeto é atender mais de 100 micro empresas 

até o ano de 2020, girando cerca de R$ 1 milhão de reais na economia local. O PROJETO É 

INÉDITO no Estado, pois facilita o acesso ao crédito, incentiva o desenvolvimento local, 

consequentemente, gera mais empregos e renda para os munícipes. 



Com vistas as dificuldades apresentadas e visando o atendimento dos pequenos negócios, 

no final do ano de 2017 inciou os trabalhos de organização administrativa e da legislação 

específica do projeto, sendo que a partir do mês de abril de 2018 começamos a conceder 

os primeiros empréstimos. Até a presente data já beneficiamos 34 empresas, 

disponibilizando cerca de R$ 245 mil reais, sendo que temos uma procura cada vez maior, 

em razão das facilidades para acessar o crédito e do JURO ZERO. 

Destacamos que além do projeto "Banco do Empreendedor" a Prefeitura implantou a 

REDESIM, bem como possui uma das Salas do Empreendedor mais bem estruturadas do 

estado do RS. Salientamos ainda, que este ano, através de uma parceria com o SEBRAE, 

implantamos o projeto Soledade + Empreendedora que irá atender mais de 500 micro e 

pequenas empresas. 

A implantação do Banco do Empreendedor, com certeza, é uma das iniciativas mais 

inovadoras já criadas por uma Prefeitura, pois além de ser um projeto inédito, criou uma 

alternativa que apoia na prática o desenvolvimento local dos pequenos negócios. 

 

8) Solução proposta * 
 

 

9) Ações da Prefeitura para promoção da inovação de processos, produtos, gestão e marketing, 

bem como quanto à sustentabilidade social, ambiental e econômica, beneficiando os pequenos 

negócios 
 

 

10) Benefícios concedidos pela prefeitura para a adoção de práticas inovadoras e sustentáveis 
 



Através de uma parceria com os veículos de comunicação local, foi feita uma ampla 

divulgação do projeto, bem como dos beneficiados até o momento. 

Até a presente data já beneficiamos 34 empresas, disponibilizando cerca de R$ 245 mil 

reais, sendo que temos uma procura cada vez maior, em razão das facilidades para 

acessar o crédito e do JURO ZERO. 

Considerando se tratar de uma inciativa inédita no estado do RS e quem sabe no Brasil, a 
maior dificuldade foi de criar uma legislação específica, uma vez que estamos trabalhando 
com dinheiro público e após, foi a criação do sistema, que gerenciasse todo o processo. 
Paralelamente a todo o processo foi criado um Conselho Diretor do Banco, com servidores 
técnicos, para avaliar a viabilidade e a concessão de cada crédito. 
 

 

11) Divulgação das iniciativas de inovação e sustentabilidade e sensibilização do público alvo 
 

 

12) Resultados alcançados pelo projeto * 
 

 

13) Principais Etapas do Projeto (Cronograma) 

 
Etapa Prazo de Execução 

Criação das Legislação out./nov./dez./2017 

Criação de Sistema jan./fev./2018 

Divulgação do Projeto mar./abril/2018 

Inicio do Projeto abr./2018 

 

14) Principais desafios enfrentados e/ou superados (nível de dificuldade) * 
 



O Município bancou a ideia e o desafio, pois como se tratava de um projeto inovador 

dificultou a adesão de parceiros/investidores, porém foi apoiado por todas a entidades 

representativas de classe do Município. 

O custo beneficio é muito bom, pois com esta linha de crédito podemos atender todas 

as micro e pequenas empresas, em diferentes situações, que anteriormente o Município 

não poderia auxiliar. 

A nossa expectativa é que o programa dure por muitos e muitos anos, pois a aceitação foi 

ótima e a procura é sempre crescente. 

 

15) Parcerias realizadas para o desenvolvimento do projeto 
 

 

16) Relação entre recursos previstos e resultados alcançados (custo/benefício) 
 

 

17) Expectativas para a continuidade e evolução do projeto * 
 



ADILSON KLAUK DA SILVA 

O projeto "BANCO DO EMPREENDEDOR" não é simplesmente um projeto de microcrédito 

e sim um projeto que incentiva o desenvolvimento dos pequenos negócios, pois o créditos 

são avaliados por uma comissão técnica, verificado a real necessidade do empresário, bem 

como o mesmo é orientado e acompanhado. Como destacamos, o JURO é ZERO, não 

existem taxa de administração ou qualquer cobrança adicional que não seja apenas a 

correção do IPCA, não há nenhum tipo de vinculo com instituições bancárias, sendo os 

recursos são exclusivamente públicos (Prefeitura). 

54 99214-2313 

Empresário 

Fui beneficiado com o crédito municipal, estava passado por uma situação difícil, 

o crédito me ajudou a colocar em dia os pagamento do MEI em atraso e adquirir 

equipamentos novos para desenvolver a minha atividade de forma mais 

adequada. 

18) Considerações finais 
 

 

19) Relato dos beneficiados pelo projeto - Selecione a quantidade dos relatos apresentados 

 
◯ 1 

✖ 2 

◯ 3 

◯ 4 

◯ 5 

◯ Nenhum  

 

Beneficiados 

Nome 

 
 
 
 

Telefone / E-mail 

 

Função 

 

Relato 

 



VERALICE SATHIER 

Empresária 

Nome 

 

Telefone / Email 

 
 

Função

54 3381-1911 



Relato 

 

 

 

20) Equipe responsável pelo projeto 

 
Nome Telefone/e-mail Função 

Cláudio Balastrelli 54 99704-9193 Diretor de Micro e Pequena Empresas 

Marilda Borges Corbelini 54 3381-9051 Secretária da Indústria, Comércio, Serviços e Turismo 

Paulo Ricardo Cattaneo 54 3381-9033 Prefeito Municipal de Soledade 

 
 

✓ Li e concordo com o termo de uso. 
 
 

 

Paulo Ricardo Cattaneo 

19/07/2018 

Com o crédito foi possível adquirir novas mercadorias, pois fui assaltada e não 

tinha condições de repor os produtos. Se não tivesse esta linha de crédito 

facilitada possivelmente correria o risco de encerrar a minha atividade, Agradeço 

muito a iniciativa da Prefeitura e as facilidade que tive para ter acesso ao crédito. 


