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VIDEOCONFERÊNCIA - SALA DE GOVERNANÇA DA SPGG, 21º ANDAR DO CAFF 

 

REGISTRO 

O Secretário Claudio Gastal inicia a reunião agradecendo a participação de todos os Conselheiros e demais 

presentes nesta videoconferência, bem como a presença da Prefeita de Novo Hamburgo, Sra. Fátima Daudt 

e da Secretária de Desenvolvimento Econômico de Novo Hamburgo, Sra. Paraskevi Bessa-Rodrigues. Ao 

justificar a ausência do Secretário Edsom Brum, por estar em agenda no interior do Estado, aproveita para 

informar que é uma situação que requer rever-se o dia das reuniões deste Conselho, nas sextas-feiras, 

poisteremos encaminhar esta demanda para o Comitê de Governança para discutir e avaliar a melhor 

alternativa e ajustar, se acharem necessário. Apresenta a pauta a ser desenvolvida nesta reunião que está 

bem objetiva. 

Pauta: 

 Receita 2030 – atualização – Apresentação, Subsecretário da Receita Estadual, Sr. Ricardo Neves 

 Comitê Redesim: projeto de abertura de empresa automatizada e atualização da integração dos 

municípios à Redesim 

 Ações de Desburocratização na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul 

 2º Webinar de Mediação – “perspectivas e desafios na mediação empresarial” 

 Evolução dos trabalhos envolvendo a LLE 

 Espaço para debates– Conselheiros e convidados 

O Secretário Claudio Gastal, antes de dar continuidade aos assuntos da pauta, passa a palavra para 

Prefeita de Novo Hamburgo, Sra. Fátima Daudt – A Secretária de Desenvolvimento Econômico de Novo 

Hamburgo, Sra. Paraskevi Bessa-Rodriges, explica que a Prefeita, Sra. Fátima Daudt, teve um 

compromisso e não conseguiu sair em tempo hábil para participar, então, o Secretário Gastal passa a palavra 

para a Secretária que agradece a oportunidade dada pelo Conselheiro Daniel Santoro, destacou a presença 

do Presidente da FENAC, Sr. Marlos, o Diretor-Superintendente do SEBRAE,André Godoy, parceiros na 

estratégia de desenvolvimento da desburocratização de Novo Hamburgo, apresenta a Gerente de Captação 

de Recursos e Coordenadora da Sala do Empreendedor, portanto é um motivo de grande alegria poder estar 

aqui com reconhecimento dos esforços da cidade de Novo Hamburgo para que possam oferecer um 

ambiente propício para o crescimento de seus empreendedores.  

 

Subsecretário da Receita Estadual, Sr. Ricardo Neves - Receita 2030 – Entendendo a Reforma Tributária 

do Estado: Mudanças para um Estado mais Simples e desenvolvido – Inovações Tributárias da Lei nº 

15.576/20: O trabalho é para modernizar o ambiente tributária e criar ambiente mais simples e propício ao 

desenvolvimento do Estado. Faz uma consideração inicial no sentido de que como a apresentação é grande, 

vai focar no que entende ser mais importante no aspecto de inovação na relação da administração tributária 

com  a sociedade, do fisco com os contribuintes e as empresas que promovam o desenvolvimento do Estado 

que um dos objetivos do nosso Conselho. Agenda aborda um contexto nas principais mudanças com visão de 

futuro:  

 ICMS 

 Contencioso 

 Cobrança 

 Outras novidades 

A Reforma Tributária RS é uma das 30 iniciativas previstas na agenda Receita 2020; uma agenda para uma 

modernização da administração tributária gaúcha que vem sendo desenvolvida desde o início da gestão do 

Governador Eduardo Leite, visando um ambiente mais ágil, inovador, simples e eficiente e digital; ou seja, 
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transformar o ambiente da administração tributária 100% digital.A implementação das 30 iniciativas: 

 I – Simplificação 

 II – Diálogo e Relacionamento 

 III – Arrecadação e Fiscalização 

 IV – Racionalização Administrativa 

 V –  Desenvolvimento Econômico 

 VI – Benefícios Fiscais 

Reforma Tributária RS – é umas das 30 iniciativas, um projeto que vem sendo acompanhado mensalmente 

na Secretaria da Fazenda. Esta proposta, em uma primeira etapa, se consolidou na Lei nº 15.576/20 oriunda 

o Projeto de Lei nº 246/2020, aprovado em 22.12.20. Finaliza a apresentação com a Visão de Futuro que é 

um profundo processo de modernização da administração tributária, pois nesses dois anos já foi feita uma 

pequena-grande revolução na administração tributária gaúcha e no relacionamento do fisco com os 

contribuintes; uma visão de uma cooperação entre Estado, Receita e Empresas para melhorar o Estado como 

um todo e fazer crescer. O conteúdo desta apresentação será compartilhada pelo Conselho para que todos 

tenham acesso a este documento. 

 

Secretário Claudio Gastal – agradece o Subsecretário da Receita Estadual, Sr. Ricardo Neves, e corrobora 

estas ações por estar acompanhando o esforço da SEFAZ e que estão bem animados com este trabalho. 

Ratifica que esta apresentação será encaminhada para todos os Conselheiros e demais participantes.Anuncia 

a fala da Presidente da JUCIS RS, Sra. Lauren Momback, sobre o Projeto abertura de empresa automatizada 

– Implementação no Governo do Estado do RS. 

 

Presidente da JUCIS RS, Sra. Lauren de Vargas Momback –cumprimenta a todos explicitando que o 

Projeto abertura de empresa automatizada versa uma forma mais rápida, simples e menos burocrática de 

empreender e que foi trazida pela Resolução 61/2020 do CGSIM. “Um único portal para coleta dos dados 

necessários para o registro e funcionamento da empresa, com respostas das etapas de forma imediata para 

os usuários”; ou seja, é uma via alternativa da Redesim totalmente automatizada, digital, rápida e num único 

procedimento,válido somente para Empresário Individual, EIRELI ou LTDA., com atividade econômica de 

baixo risco, tanto âmbito estadual como no municipal, desde que seja utilizado documento padrão gerado 

pelo sistema e com assinatura avançada de todos os integrantes da empresa. Hoje, na JUCIS, já estão 

utilizando documento padrão, assinaturas avançadas e implementadas desde março/2021. Discorre, ainda, 

sobre Abrangência no RS, Modelo do projeto – MP nº 1040/21, Objetivo, Parceiros e Linha do Tempo. Esta 

apresentação será disponibilizada no site DescomplicaRS, juntamente com a Ata. 

 

O Secretário Claudio Gastal – agradece apresentação do Presidente Lauren e chama a Sra. Janaína Zago, 

do SEBRAE RS, adiantando que o próximo a falar será o Sr. Alex Barbosa, da Redesim. 

 

SEBRAE RS, Sr. Janaína Zago – Apresenta o Mapa das integrações à Redesim e atualizações do Comitê 

Redesimples, representando o grupo de trabalho com uma grande participação de várias entidades como: 

JUCIS RS, SPGG, FAMURS, PROCERGS, EDP, SEFAZ. O grupo segue em reuniões quinzenais, avançando 

com o seu plano de ação, lembrando que encerramos, em 2020, com quatrocentos municípios já integrados e 

este ano ficou a missão de concluir as integrações de todos os municípios do Estado, contemplando mais 

noventa e sete Prefeituras. Foram realizados contatos individuais com cada Prefeitura, eventos em parceria 

com a FAMURS e na próxima semana terão outras agendas de mobilização por regiões. Neste ano tem mais 
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treze integrações, totalizando quatrocentos e treze municípios integrados, trinta e duas Prefeituras em 

processo de consultoria pelo SEBRAE, sendo que com estas chegaremos no total de quatrocentos e 

quarenta e cinco, faltando cinquenta e dois municípios que seguem com a mobilização para que se some 

nesse sistema de integração com todos os atores que participam do processo. Compartilha, também, que o 

SEBRAE faz de forma bienal o Seminário Brasil + Simples, onde reúnemos órgãos que participam desse 

processo de formalização de empresas para debater os avanços do tema. Este ano será realizada a 4ª 

edição na Mercopar, em Caxias do Sul, no mês de outubro e o desafio é concluir as integrações dos 

municípios e aproveitar este evento de grande representatividade para comemorar esta conquista para o 

Estado em um espaço onde se debate a desburocratização. Explica que é uma primeira etapa, tem bons 

avanços e o tempo é curtode registro de empresas no Estado, mas no ranking entre os Estados, o RS está 

em 21º lugar, mas para seguir os avanços, tem formas para sermos mais ágeis. Cumprimenta o nosso ganho 

no CEDE com a participação da Prefeita de Novo Hamburgo, a Secretária de Desenvolvimento Econômico de 

Novo Hamburgo, Sra. Paraskevi Bessa-Rodrigues, fazendo um convite para que possam nos auxiliar frente à 

desburocratização e a melhora dos nossos indicadores.  

O Secretário Claudio Gastal – sobre o mapa de atualizações dos municípios na Redesimples, esclarece ser 

a situação hoje e comunica que disponibilizará a lista dos municípios que ainda não integramo sistema para 

que possam nos ajudar, uma vez que já diminuiu bastante desde o ano 2018. Chama o Alex Barbosa, 

interlocutor entre a Redesim Nacional e o nosso projeto piloto, que tem o nome Balcão Único e que já tem 

sido muito utilizado, então, conforme apresentação da Presidente Lauren na tela que informa sobre as 

empresas que poderão utilizar o sistema: atividades de baixo risco, empresas constituídas no período de 

01/01/2021 a 22/04/2021 e classificadas com estas CNAES. Assim, ele não é um balcão único para qualquer 

empresa, mas, um escopo específico; um grupo de empresas que caracteriza, por isso requer muito cuidado 

no momento em que for lançado para que se possa ter uma mensagem clara ao cliente, usuário não ter 

expectativa frustrada, entretanto, já está sendo tratado com a SECOM para se chegar a um novo nome. 

Coordenador do Convênio Empreendedor Digital do SEBRAE e as Juntas Comerciais, Alex Barbosa – 

cumprimenta a todos e corrobora a questão do nome que não traduz a ideia do Balcão; é um projeto com 

processo automatizado digital, sem intervenção humana e atinge um público específico de empresas; será 

um trabalho difícil para o setor da Comunicação e Marketing encontrar um nome que seja adequado a essa 

tecnologia, nova oferta do serviço público do RS. Para o Secretário Gastal e este Conselho destaca o efetivo 

trabalho que o Governo do Estado do RS e a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo em prol deste projeto 

estruturado com acompanhamento semanal, inclusive, com a liderança da Presidente Lauren e o 

Coordenador do Projeto DescomplicaRS, Dr. Tomás, quanto às ações que têm sido realizadas para este 

Projeto. Comunica que recebeu a notícia referente a integração com os municípios, reverberando a fala da 

Sra. Janaína Zago, ou seja, é o primeiro passo para termos um melhor ambiente de negócios, porém é 

preciso reduzir prazos, pois, hoje, o cidadão, o empresário tem a necessidade de que as suas demandas do 

Estado sejam solucionadas rapidamente. Diz que estamos fazendo um trabalho muito bonito na questão da 

simplificação, dispensa dos licenciamentos, pede para informar que a JUCIS RS, na gestão da Presidente 

Lauren Momback, no início deste ano estavam registrando uma empresa na JUCIS em quase dois dias e esta 

semana foi enviado para o Ministério da Economia o prazo do RS de nove horas. Então, acredita que no 

próximo boletim das empresas do Brasil, já teremos uma melhora significativa da posição do RS, saindo do 

21º lugar para uma das primeiras posições do País. 

Coordenador do Projeto DescomplicaRS, Dr. Tomás Holmer – ainda sobre este assunto, informa que o 

grupo de trabalho está muito focado no projeto piloto de Porto Alegre, mas que precisam de várias ações para 

poder receber o projeto, por exemplo, é importante que representantes dos municípios que aqui estão, Novo 

Hamburgo e Santa Cruz do Sul tenham conhecimento destas ações, do sistema,sugerindo que contatem com 
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a Presidente Lauren ou com a equipe do Alex Barbosa para ir promovendo este evento, para quando for 

entregue o projeto piloto ao município de Porto Alegre, possamos implementar em outros municípios do RS. 

O Secretário Claudio Gastal –dirige-se à Secretária de Novo Hamburgo, Sra. Paraskevi Bessa-Rodriges, e 

ao Vereador de Santa Cruz do Sul, Sr. Rodrigo Rabuske, esclarecendo que a ideia é fazer um trabalho rápido 

em termos de ganho de escala no RS e convida-os para ampliar esta discussão. 

Presidente da JUCIS, Lauren Momback – se coloca à disposição de todos os municípios para um 

alinhamento que é de extrema importância. 

Secretária de Novo Hamburgo, Sra. Paraskevi Bessa-Rodriges – agradece a oportunidade de se reunir 

com o Conselheiro Daniel Santoro, Dr. Tomás Holmer e Dr. Tiago Bona, pois ficou impressionada com os 

avanços desta área e que gostariam de fazer parte deste processo, se colocando à disposição. 

O Secretário Claudio Gastal – confirma a participação de Novo Hamburgo no processo e ratifica, também, 

para o município de Santa Cruz do Sul e chama o Vereador Rodrigo Rabuske a fazer sua explanação. 

 

Vereador de Santa Cruz do Sul, Rodrigo Rabuske– cumprimenta a todos os participantes e, em especial, o 

Secretário Claudio Gastal e o Dr. Tomás Holmer, que explicou-lhe sobre o trabalho do DescomplicaRS, 

oportunizando-o a ideia para Santa Cruz do Sul, o Desburocratiza. Apresenta os dois participantes da Frente 

Parlamentar pela Desburocratização, a Vereadora Nicole Weber e o Vereador Leonel Garibaldi que estão 

acompanhando este Plano de Trabalho, esclarecendo que, hoje, são seis parlamentares que se envolvem 

com a desburocratização, reunindo-se na primeira e terceira semana, nas terças-feiras, na Câmara de 

Vereadores para discutir este tema. Foi definido método de trabalho, ciclo de atividades, identificação do 

problema, diagnóstico e formulação de soluções, um cronograma de entregas com a primeira para daqui há 

seis meses, o caderno de soluções ao Poder Executivo e o Legislativo propondo soluções inteligentes e que 

venham facilitar a vida dos cidadãos e empreendedores. Foi realizado o lançamento do Edital de Problemas 

que é um formulário online em divulgação com acesso pelo acesse bit.ly/DesburocraSCS com o intuito de 

ouvir o cidadão para após fazer um diagnóstico e com metodologias apresentar soluções.Agradece a 

oportunidade e que em breve esta Secretaria será convidada a participar de reunião com o povo de Santa 

Cruz do Sul.  
O Secretário Claudio Gastal– agradece e se coloca à disposição para participar de uma das audiências do 
município. 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do RS, Desembargador, Dr. Ney Wiedemann – O Secretário 

Claudio Gastal agradece o apoio do Des. Dr. Ney Wiedemann e passa a palavra. Divulga o 2º Webinar 

Mediação e Conciliação RS; explicando que é organizado pelo Grupo que nasceu neste CEDE sobre 

Mediação Empresarial Perspectivas & Desafios, no dia 13/05, às 18horas, via Live spgg.rs.gov.br/youtube. 

Ressalta que este evento será focado na questão empresarial nos aspectos de falência, recuperação judicial 

ou não, empresários que precisam mediar os conflitos, interesses com seus credores, fornecedores, sócios, 

conflitos internos. A mediação tem se afirmado como um caminho ao invés da judicialização que muitas vezes 

tem custos elevados e a questão do tempo, a demora para uma solução. As instituições parceiras: PGE RS, 

Ministério Público RS, Tribunal de Justiça RS, OAB RS, Defensoria Pública RS, Prefeitura de Porto Alegre – 

PGM, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região RS e SPGG RS. Participação do Ministro do Superior 

Tribunal de Justiça, Dr. Ricardo Villas Bôas Cueva e do Dr. Diego Faleck, advogado, mediador empresarial e 

negociador de conflitos. O público-alvo será no meio acadêmico, a sensibilizar os estudantes de direito das 

nossas Faculdades do RS, mostrar este modelo colaborativo de solução de conflito, apresentando como 

alternativa ao modelo tradicional. É uma proposta voltada justamente aos objetivos deste Conselho, apoio ao 

desenvolvimento do empreendedorismo da atividade empresarial, em um ambiente saudável de negócios. 
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Solicita a todos que possam divulgar com este folder em suas redes sociais e agradece a oportunidade. 

O Secretário Claudio Gastal – menciona o Conselheiro Marlos Schmidt, na FIERGS, para dar uma atenção 

especial e a JUCIS RS e o Conselheiro Leonardo Lamachia, na OAB, no sentido de apoiar com a divulgação, 

pois considera fundamental o avanço desta temática.O Conselheiro Lamachia se compromete em levar o 

Webinar para o Presidente da OAB, Dr. Ricardo Breier, precisará alinhar internamente porque todas as 

iniciativas que dizem respeito a medicação e conciliação a Ordem apoia, mas temos que deixar muito claro a 

presença do advogado nesses atos, saúda o Des.Ney Wiedemann e a todos os colegas deste CEDE.Passa a 

palavra para os Conselheiros dar as suas sugestões e contribuições.  

 

Conselheiro Daniel Santoro–Referente ao 2º Webinar Mediação e Conciliação RS, esclarece ao Conselheiro 

Lamachia que a OAB está representada neste grupo de articulação, o Dr. Ricardo tem participado das 

reuniões.Diz que tem procurado levar a perspectiva do interesse da sociedade, aplicação do instrumento e 

não a atividade meio. A mediação e conciliação é necessária para a sociedade como um todo. Parabeniza a 

Presidente Lauren Momback, da Junta Comercial RS e a Gestora Janaína Zago, do SEBRAE RS pelo 

trabalho conduzido neste Projeto da Lei de Liberdade Econômica. Nesses dois anos de Conselho, tem-se 

feito, internamente, todo o trabalho de desburocratização e entendendo que não é possível avançar no 

empreendedorismo se não olharmos para o marco regulatório, para o próprio processo de distribuição dessas 

demandas burocráticas no Governo e Entidades vinculadas. Precisamos olhar, estabelecer e traçar objetivos 

estratégicos para a retomada econômica do RS, uma vez que ainda estamos vivenciando a Pandemia, por 

isso coloca em pauta para provocar um diálogo com os colegas Conselheiros. 

Conselheiro Marlos Schmidt – gostaria de destacar quatro pontos anotados: o primeiro, é sobre a pauta da 

SEFAZ, uma iniciativa em conjunto com a FIERGS, quanto às mudanças que ocorreram no mês de abril na 

questão tributária, nessa estratégia de aproximação a repercussão foi extremamente positiva, as empresas 

saíram do diálogo com a Secretaria, muito satisfeitas; portanto, parabeniza esse movimento contínuo que a 

SEFAZ vem fazendo.O segundo é sobre a fala da Presidente Lauren, pela iniciativa privada parabeniza-a, 

assim como faz o registro de como é bom e positivo ouvir o termo automatizado, automático. O 

terceirocumprimenta o Vereador de Santa Cruz do Sul pela iniciativa e com uma abordagem simples para 

ouvir o cidadão e que possa servir de case e de exemplo para que se possa disseminar na questão da 

burocracia. E o quarto ponto, registra que já vai fazer o movimento de divulgação pela FIERGS, do 2º Webinar 

de Mediação e Conciliação. 

Conselheiro José Renato Hopf – sobre a apresentação do Secretário da Receita Estadual da SEFAZ, Sr. 

Ricardo Neves, diz ser testemunha do diálogo, processo construído e ações realizadas e o quanto são 

importantes. No que se refere as conquistas, entende que devam ter uma maior divulgação não só na 

sociedade como um todo, mas no meio empresarial, evidenciando os benefícios claros e o contexto da 

reforma. Sugere se tentar uma articulação com o Transforma RS, no sentido de dar uma visibilidade dos 

ganhos efetivos que estão sendo feitos para sociedade. Parabeniza a Secretaria da Fazenda pela postura que 

considera de construção e de diálogo permanente.Reforça a fala do Conselheiro Marlos, distinguindo a 

participação da Secretária de Desenvolvimento Econômico de Novo Hamburgo, Sra. Paraskevi Bessa-

Rodrigues, no Conselho, o apoio da Prefeita de Novo Hamburgo, Sra. Fátima Daudt, as ações que estão 

sendo feitas em Porto Alegre, sob a liderança da Presidente Lauren e da Gestora Janaína Zago; bem como o 

exemplo de Santa Cruz do Sul.  
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Conselheira Elis Radmann – cumprimenta pelas apresentações que mostraram avanços que facilitam e 

ajudam tanto o empreendedor como a sociedade. Faz uma reflexão sobre o tema levantando pelo Conselheiro 

Daniel Santoro que é a retomada econômica, então, talvez seja preciso colocar todos esses elementos junto 

com a discussão da liberdade econômica, um desafio para embalar em um projeto de liberdade econômica 

gaúcha que mostre para a sociedade as ações efetivas numa única caixa; talvez seja muito emblemático para 

o processo de comunicação em si, mas para efetivar esse conjunto de entregas tão importantes.Secretário 

Claudio Gastal diz que é fundamental e temos que começar a criar um conjunto da obra, um grande cenário 

do RS futuro que se está construindo e a deixar como legado. 

 

Sr. Márcio Burtet–concorda com a Conselheira Elis e vê dificuldades em ter os avanços do Governo do 

Estado embalados para apresentar para a sociedade e ao empreendedor do RS, de fácil acesso, mensagem 

positiva, e que é preciso ser rápido. Diz ser excelente ter as Câmaras Setoriais, trabalho conjunto para a 

questão da arrecadação; assim como elogia esta iniciativa e, principalmente, o diálogo da Secretaria com os 

empresários.  

 

Conselheiro Walter Lídio – saúda a todos pelos resultados obtidos e reforça os pontos que já foram 

colocados nesta reunião, a comunicação é muito importante, um grande trabalho que a sociedade os setores 

precisam saber; também temos que ter uma determinada ouvidoria na ponta, porque muitas vezes faz um 

bom fluxo e nos pequenos detalhes em alguns processos não atinge plenamente o resultado, bem como uma 

capilarização municipal, ter uma linha matricial a todos os municípios; tínhamos que pensar em uma legislação 

estadual com uma política de estímulos. 

 

Secretário-Adjunto do Desenvolvimento Econômico, Sr. Joel Ernesto Maraschin–Informa que o 

Secretário Edison Brum está em Gramado no Gramado Summit 2021. Ressalta o papel da Secretaria de 

Desenvolvimento neste Conselho, com a vinculada JUCIS, e a importância do Estado como um todo neste 

seleto grupo de Conselheiros. Na próxima semana deverá ser aprovada na Assembleia Legislativa RS a 

modernização do FUNDOPEM e PROEDI, então, se falou muito aqui em inovação, modernização, 

desburocratização, o que é um dos papéis importantes do Estado. Também o Fundopem Express que reduz o 

período para 90 dias para o investidor ter o seu projeto aprovado e o RS não perder espaço para outros 

Estados. Em nome do Secretário Brum, comunica que ele está no referido evento em um painel sobre o papel 

do Estado na parte de inovação e desburocratização e que essa seja uma função fundamental do Estado e 

deste Conselhopara podermos melhorar ainda mais a competitividade do RS, pós pandemia que vai ser um 

alavancador para conseguirmos manter o emprego e a renda dos gaúchos 

 

Secretário-Chefe da Casa Civil Adjunto, Dr. Bruno de Freitas –esclarecer que provavelmente o tema 

Fundopem RS já vai para votação na próxima terça-feira, na AL RS, depende da inclusão em pauta, da 

publicação, mas efetivamente estará na pauta; pois já há vontade dos Deputados em votar este Projeto. Em 

consonância a fala do Dr. Walter Lídio, o TCE RS é uma instituição de controle e que tem uma visão 

burocrática do Estado e que pode estar a nosso favor quando da necessidade de capilaridade ela pode se 

implementar para que faça constar como item de auditoria; as ações do município no sentido da 

desburocratização e, se traz, também, a discussão da Lei de Liberdade Econômica aprovada no estado do RS 

e serve como um guarda-chuva para se levar ao Tribunal de Contas essa “imposição”. Então, Secretário 

Gastal, talvez fosse o caso de viabilizar um contatoinstitucional do CEDE junto à Presidência do Tribunal de 

Contas sugerindo ou gestionando que passe a ser ponto de auditoria essa questão da aplicação da Lei de 
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Liberdade Econômica e, efetivamente, a desburocratização dos fluxos administrativos dentro da esfera 

municipal. 

O Secretário Claudio Gastal recomenda que se leve esta questão para o Comitê de Revisão Legal e trazer 

para este processo a FAMURS. 

O Secretário Claudio Gastal diz que haverá uma discussão no Comitê de Governança sobre a melhor data 

para os encontros do Conselho, mas no mês de junho está mantida a primeira sexta-feira, qualquer alteração 

será comunicada. Agradece a participação de todos e dá por encerrada a reunião. 

ENCAMINHAMENTOS 

 viabilizar um contato institucional do CEDE junto à Presidência do Tribunal de Contas sugerindo ou 

gestionando que passe a ser ponto de auditoria essa questão da aplicação da Lei de Liberdade 

Econômica e, efetivamente, a desburocratização dos fluxos administrativos dentro da esfera 

municipal. 
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