ATA DE REUNIÃO
Reunião do Conselho Estadual de
Desburocratização e Empreendedorismo

Ata Número
01/2019
Hora início
10:30

Folha

1
Data da reunião
17/04/2019
Responsável
Hilton Boklis

Local: Sala de Governança da SGGE, 21º andar do CAFF

Pauta: - Abertura;
- Posse dos membros do Conselho;
- Apresentação do Conselho de Desburocratização;
- Apresentação de histórico e resultados da REDESIMPLES;
- Apresentação de cases internacionais de desburocratização e empreendedorismo;
- Discussão da dinâmica de trabalho, periodicidade e outros assuntos pertinentes.

Registro
Ao décimo sétimo dia do mês de abril de 2019, às dez horas e trinta minutos, na Secretaria de Governança e
Gestão Estratégica, os membros do Conselho de Desburocratização e Empreendedorismo - CEDE,
reuniram-se, conforme lista de presença em anexo, para tratar de assuntos pertinentes à coordenação da
implementação da política de desburocratização no âmbito do Poder executivo Estadual como um
mecanismo de proteção e participação dos usuários de serviços públicos, buscando a eliminação de
barreiras burocráticas prejudiciais à adequada prestação de serviços públicos e ao desenvolvimento de
atividades econômicas privadas.
A reunião foi aberta pelo Secretário de Governança e Gestão Estratégica - SGGE, Cláudio Leite Gastal, que
explanou brevemente sobre os seis eixos que norteiam o trabalho da SGGE, enfatizando o que trata do
programa de simplificação do Estado, com enfoque em aperfeiçoar o ambiente de fazer negócios no RS,
tornando os serviços mais simples, fáceis e ágeis.
O Diretor-Superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, Sr.
André Vanoni de Godoy reafirmou o compromisso de sua instituição em promover a competitividade e o
desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo para fortalecer a
economia nacional, destacando a REDESIMPLES e a vontade de contribuir para que o CEDE alcance a
efetividade desejada na concepção de soluções, monitoramento e prestação de contas de práticas de
desburocratização do ambiente empreendedor.
Foi dada a posse aos membros do Conselho, que tiveram a oportunidade de se apresentar. Todos se
mostraram motivados com a oportunidade de cooperar com a construção de uma política que transforme o
RS num modelo de desburocratização e empreendedorismo.
A Sra. Janaína, representante do SEBRAE, fez uma apresentação, mostrando o histórico e resultados da
REDESIMPLES.
O Diretor Executivo do Instituto Desburocratizar - IDESB, Sr. Daniel Bogéa, apresentou sucintamente o
Instituto e três cases internacionais referentes a desburocratização e empreendedorismo.
Seguiu-se um momento de discussão de assuntos pertinentes às atividades do Conselho.
Foi levantada a importância de contar com o conhecimento especializado de assuntos pertinentes à
contabilidade para auxiliar o desenvolvimento dos trabalhos de simplificação e desburocratização.
Verificou-se a necessidade de revisão e aprovação do Regimento Interno do CEDE.
Decidiu-se que as reuniões do Conselho ocorrerão mensalmente, mas que neste início das atividades é
importante fazer a próxima em quinze dias para alavancar os trabalhos.
A elaboração de uma política de desburocratização é um desafio, que deve ter atenção especial do Conselho.
A REDESIM deverá ser uma pauta fixa do CEDE.
Houve a proposição de dividir a reunião em três momentos: informação, formação de opinião e deliberação.
Foi sugerido e acatado criação de grupos de trabalho, que se reunirão numa periodicidade menor para
acelerar as entregas.
Foi ressaltada a importância de se ter um Plano de Comunicação.
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Encaminhamentos:
Enviar as apresentações aos membros do Conselho (DGD/SGGE)
Apresentar um relatório do Programa FacilitaRS (DGD/SGGE)
Enviar Regimento Interno revisado aos membros do CEDE (DGD/SGGE)
Proposição de GTs (IDESB, SEBRAE e DGD/SGGE)
Revisar o Regimento Interno do CEDE (DGD/SGGE)
Agenda:
Próxima Reunião marcada para o dia 02/05/2019 às 10:30h no mesmo local.

Pauta próxima reunião:
REDESIM (SEBRAE) - 30 min
FacilitaRS (SGGE) - 30 min
Deliberações - 60 min
Regimento Interno
Grupos de Trabalho
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