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

REGISTRO 

No dia 04 de agosto de 2021, às 10h30, realizou-se a reunião mensal do Conselho Estadual de 

Desburocratização e Empreendedorismo - CEDE. O Senhor Presidente, Secretário Claudio Gastal e o 

Coordenador do DescomplicaRS, Dr. Tomás Holmer, cumprimentaram os presentes, conselheiros do Estado, 

da sociedade civil e convidados, em nome da equipe do CEDE, dando início aos trabalhos desta reunião. 
 

A pauta incluiu os seguintes temas: integração do sistema da Receita Estadual ao Portal Único da Redesim, 

Modernização do Estado para desburocratizar a máquina pública, a apresentação da conclusão dos trabalhos 

de consolidação de Leis pela comissão de Revisão Legal da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 

atualização das integrações dos municípios à Redesim, painel de debates com palavra aberta aos 

conselheiros e convidados. 
 

Integração do sistema da Receita Estadual ao portal único da Redesim - A primeira apresentação foi 

realizada pelo Secretário Adjunto da Receita Estadual, Sr. Ricardo Neves, juntamente com a Sra. Presidente 

da JUCISRS, Sra. Lauren Momback, os quais trouxeram um comparativo entre o “antes” e o “depois” da 

integração do sistema da Receita à Redesim, destacando-se a unificação de processos, anteriormente 

presentes nos sistemas separados da JUCISRS e Receita Estadual, e, hoje, com a unificação dos 

procedimentos em um único local, facilitando a jornada do usuário ao evitar o deslocamento do mesmo entre 

ambientes diferentes. A Sra. Lauren explicou os aspectos práticos do sistema iframe utilizado para a 

integração dos sistemas. 
 

Modernização do Estado para desburocratizar a máquina pública - O Deputado Estadual, Sr. Gabriel 

Souza, presidente da Assembleia Legislativa ressaltou a Lei 15.612/21 que regulamenta o processo 

administrativo e instituições autônomas como um garantidor de maior celeridade e transparência nos 

procedimentos. A lei teve iniciativa da PGE no âmbito do programa “RS Uniforme”, juntamente com os 

Deputados Ernani Polo e o Deputado Gabriel Souza e foi aprovado por unanimidade em sessão plenária da 

AL/RS. Destaca-se por ser a primeira lei própria do RS para o processo administrativo incorporando 

elementos da Lei da Liberdade Econômica. Também trouxe o caso da Reforma Regimental da ALRS para 

desburocratização do processo legislativo, de forma a aproximar os deputados e a população, incluindo 

criação de canal direto com o cidadão “Consulta Pública On-line” para receber sugestões e contribuições da 

população sobre projetos em tramitação. Finalmente, encontram-se em monitoramento os projetos do “Cresce 

RS”, entre eles a certificação do Estado como zona livre de febre aftosa sem vacinação, a regulação 

compartilhada das bases remotas do SUS, programas de apoio à fronteira, extensão da pista do aeroporto 

Salgado Filho, concessões rodoviárias e ferroviárias, construção da segunda ponte do Guaíba, duplicação da 

BR 116; geração de energias renováveis, Porto de Estrela e outros. 

 

O Conselheiro da Sociedade Civil, Marlos Schmidt ressaltou a importância dos Conselheiros do CEDE 

auxiliarem o monitoramento destes e outros projetos estratégicos para o desenvolvimento do Estado. 

A próxima fala foi realizada pelo Sr. Eduardo Fernandez, que trouxe que a agenda da competitividade é 

fundamental, destacando o Marco do Saneamento, e a questão das Concessões das Rodovias. 

A Secretária Paraskevi de Novo Hamburgo ressaltou os resultados imediatos da desburocratização na cidade, 

trazendo exemplos diversos da relevância da pauta. 
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O Deputado, Sr. Gabriel Souza, ressaltou que pauta de saneamento será votada entre Agosto e Setembro em 

virtude do regime de urgência. A AL/RS votou a Lei que autoriza o Estado a realizar as concessões sob 

regime de outorga, porém os processos de licenciamento, em especial a sensibilização social (audiência 

pública, consultas públicas, etc.) trazem um longo caminho até a implementação destes projetos. 
 

Apresentação da conclusão do trabalho de consolidação de Leis pela Comissão de Revisão Legal da 

Assembleia Legislativa - O Deputado Giuseppe Ries apresentou o traalho da Comissão Especial da Revisão 

Legal, e seus resultados. Destacou o número de Leis vigentes no Estado (16.000 leis) sendo que nem todas 

as Leis encontravam-se no sistema Legis da AL/RS. Ressalta que houve renumeração periódica em período 

de 112 anos, bem como outros gargalos à identificação das leis gaúchas. Foi realizado o lançamento da 

Comissão em 2019, sendo analisadas quase 16 mil leis estaduais, divididas em 29 temas legislativos, sendo 

propostas a aglutinação, atualização ou extinção de leis de acordo com sua situação. Sendo que 51,9% das 

4.478 leis revisadas pela comissão, não necessitam de alterações, 5% são passíveis de revogação, 38% tem 

potencial de consolidação, 4,5% encontram-se em análise para alterações e 0,6% ainda não encontram 

definição de encaminhamento. 

 

Na primeira fase do projeto, foi realizado pacote com 14 projetos, sendo 1209 textos legislativos a serem 

alterados para trazer maior segurança jurídica e higienizar a legislação gaúcha, sendo 10 projetos de iniciativa 

do Poder Legislativo e 4 do Poder Executivo, sendo a segunda fase, a criação de canal de sugestões, para 

que sejam entregues à Frente Parlamentar de Revisão Legal e encaminhamento para atuação legislativa ou 

ao CEDE. 

 

O Dr. Tomás Holmer anunciou que o Comitê Revisão Legal do CEDE estaria estruturado para acompanhar os 

projetos de iniciativa do executivo, de modo a auxiliar nesse processo. 

O Conselheiro Daniel Santoro também ressaltou o trabalho sendo desenvolvido no âmbito do Comitê de 

Revisão Legal e da PROCERGS de criação de Novo Diário Oficial totalmente digital, de modo que a 

identificação e tratamento de dados referentes à normas legais se tornará muito mais fácil. 

Foi encaminhado pelo Sr. Presidente, Secretário Claudio Gastal, reunião entre a PROCERGS, Deputado 

Giuseppe Ries e a coordenação do CEDE para alinhar as iniciativas relacionadas ao tema do Diário Oficial. 

Foi sugerido pelo Secretário-Chefe Adjunto da Casa Civil, Sr. Bruno Freitas, que se formasse uma comissão 

com todos os interessados nessas mudanças legislativas composta por poderes com capacidade de iniciativa 

legislativa. 

 

Sr. Darlan Santos Grziwinski – Superintendente Técnico e de Relações Institucionais, representando a 

FAMURS, colocou em nome do Presidente Eduardo Bonotto para trabalhar esta pauta nos municípios. 
 

Atualização das Integrações dos Municípios à Redesim - Atualização realizada pela Sra. Janaina 

Medeiros, do SEBRAE/RS, na qual foi relatado que 449 municípios encontram-se integrados até o momento, 

sendo beneficiados 98% das micro e pequenas empresas do Estado, representando 90% dos municípios, 

estando 35 municípios em consultoria e 13 em processo de sensibilização. 

Foi apresentada a lista de municípios em sensibilização, ocasião em que foi solicitado o auxílio do CEDE para 

a realização da entrega da integração de todos os municípios. Sendo encaminhado trabalho de auxílio pela 

FAMURS, Sr. Darlan. 
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Após, foi apresentada a linha do tempo das ações realizadas pelo SEBRAE, DescomplicaRS e JUCIS/RS, 

bem como FAMURS em relação à sensibilização dos municípios até o momento. 

Finalmente, foi aberta a palavra aos Conselheiros do CEDE e demais convidados. 

O Conselheiro José Renato S. Hopf parabenizou a iniciativa da AL/RS, reforçando o apoio dos Conselheiros 

para a realização dos trabalhos realizados no âmbito da Desburocratização, em especial nas aprovações junto 

à AL/RS. 

 

O Conselheiro Daniel Santoro ressaltou o trabalho do Comitê Liberdade Econômica nas integrações dos 

órgãos e municípios e o trabalho desenvolvido no Licenciamento Automático de Empresas de Baixo Risco. 

Sendo destacado pelo Sr. Tomás Holmer o desenvolvimento da integração da FEPAM. Lembrado pelo 

Conselheiro Daniel Santoro a importância do auxílio na tramitação do PL de modernização do licenciamento 

dos bombeiros. 

Por fim, o Conselheiro, Dr. Leonardo Lamachia parabenizou as apresentações e destacou o papel do CEDE 

na desburocratização. 

 

O Sr. Marcio Burtet ressaltou a importância das iniciativas mencionadas nesta reunião, destacando a abertura 

que o Estado tem demonstrado para a melhoria do ambiente de negócios. 

 

O Sr. Presidente, Secretário Claudio Gastal agradeceu a presença de todos e declarou o final desta reunião. 

 

ENCAMINHAMENTOS 

 Reunião sobre o DOE Eletrônico com a ALRS – DescomplicaRS, PROCERGS e ALRS 

 Auxílio na sensibilização dos demais municípios na integração da RedeSim - FAMURS 

 


