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VIDEOCONFERÊNCIA - SALA DE GOVERNANÇA DA SPGG, 21º ANDAR - CAFF
REGISTRO
No dia 11 de dezembro de 2021, às 10h30, realizou-se a reunião mensal do Conselho Estadual de
Desburocratização e Empreendedorismo - CEDE. O Secretário do Planejamento, Governança e Gestão e
Presidente do CEDE, Sr. Claudio Gastal antes de iniciar a reunião faz uma homenagem ao Sr. Carlos
Renato Abreu, Ouvidor-Geral do Estado, que faleceu no dia 10/10/21, era convidado permanente e de
participação ativa neste Conselho.
Dá início a reunião apresentando a pauta dos assuntos a serem tratados:
 Ganhos do Fundopem - RS após nova Legislação – neste item,
 Avanços da Procergs – 2021
 Avanços da JucisRS – 2021
 Qualificação e desburocratização do processo de licenciamento ambiental
 Atualização da Redesim
 Debates
 Encerramento
O Secretário-Chefe da Casa Civil, Adjunto, Dr. Bruno Freitas transmite a notícia que foi protocolado, ontem,
na Assembleia Legislativa, o PL nº 416/2021 - Institui o Conselho Estadual de Desburocratização e
Empreendedorismo - CEDE com previsão legal, em regime de urgência e que deve ser votado antes do
recesso.
Ganhos do Fundopem - RS após nova Legislação – O Secretário, Sr. Claudio Gastal, faz um
agradecimento especial à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e às equipes: Sr. Gustavo Rech, Dra.
Marcela Vargas, Dr. Vinícius Winter, Dra. Maria Patrícia Möllmann, Dr. Tiago Bona. Agradece, também, ao
Deputado Giuseppe Riesgo pelo apoio na Assembleia Legislativa para aprovação do Fundopem RS e o
Express que trouxeram mais agilidade e menos burocracia, legislação atualizada e moderna, respeito às
diferenças regionais do Estado, assim como inovação, qualidade da mão-de-obra contratada, cadeia produtiva
local e tecnologias limpas. A diminuição do tempo médio (dias) para as Etapas (início – Fim) e as Etapas de
Conselho e Decreto foram extintas com a nova legislação; de Contrato será concomitantemente com a etapa
de Termos de Ajuste e no Fundopem Express não há as etapas de Roteiro e Contrato. Logo, os grandes
resultado do Comitê de Governança, Comitê Revisão Legal.
Dr. Tomás Holmer, Coordenador da ASJUD e DescomplicaRS – refere-se à Sra. Janine Kanheski Moreira,
Chefe de Gabinete da SEDEC para que se possa na próxima reunião do CEDE, 1º/12, apresentar um quadro
maior e que contemple o número de novas empresas/indústrias com os valores. Ela informa que o Secretário
Edson Brum marcou uma reunião do GATE para apreciar todos os projetos que foram cadastrados e que
estavam aguardando a aprovação do novo Fudopem RS; e se forem protocolados até outubro possam ser
liberados pelo GATE até o final do ano.
Avanços da JucisRS – 2021. Linha do Tempo – A Presidente da JUCIS RS, Sra. Lauren Momback,
cumprimenta a todos, agradece ao Secretário Claudio Gastal e o Dr. Tomás Holmer pela oportunidade de
apresentar os avanços da Junta Comercial neste ano.
 Isenção temporária do Preço Público para constituir uma empresa, de 10/2020 a 09/2021 – ação
apresentada e divulgada com o Governador Eduardo Leite e o prazo que era para ser por 90 dias, foi
prorrogado devido ao aumento de constituição de novas empresas em plena pandemia.
 Assinaturas avançadas – implementação 03/2021 – o RS foi o segundo Estado no País; facilitando a vida
do usuário para outras formas de assinar um documento digital na JUCIS RS, de forma gratuita, rápida,
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segura e sem burocratização; além de outras opções de assinatura. O RS está em 1º lugar do ranking de
assinaturas avançadas entre as Juntas Comerciais.
 Uso do Módulo de Licenciamento – fornecido pela JucisRS, gratuito, integra os órgãos licenciadores e
tributários em um único local. Em 2019 – 16 municípios, 2020 – 75 municípios e 2021 – 208 municípios;
inclusive a intenção é trabalhar no DescomplicaRS, em 2022, para que todos os municípios possam
utilizar o módulo de licenciamento, e, nesse sentido, aproveita para solicitar auxílio da FAMURS. Nesse
momento, o Secretário, Sr. Claudio Gastal, aproveita para agradecer a participação e a parceria do Sr.
Darlan Santos que coordena a Câmara de Desburocratização e Empreendedorismo da FAMURS
 Vantagens para o município – Facilitar e aumentar o controle dos órgãos de fiscalização; Os analistas
apodem acessar o sistema de qualquer lugar, possibilitando assim o (home office) Liberação de alvarás e
inscrições online Respostas de exigências online.
 Vantagens para o usuário - Solicitação, entrega de documentos, cumprimento de exigências, obtenção de
licenciamentos e alvarás em um único local, online, 24h por dia, 7 dias da semana Menos burocracia e
mais agilidade da solicitação
 Integração Receita Estadual: Iframe, implementado em Julho/21 – o Secretário, Sr. Claudio Gastal,
agradece a parceria do Secretário da Receita Estadual, Sr. Ricardo Neves. O iframe tornou possível a
interação do usuário diretamente com o Sistema da SEFAZ, sem precisar sair do site da Jucis RS para
fazer a sua inscrição.
 Serviços 100% digitais de 09 a 12/2021 – alguns serviços que ainda não eram digitais: Livros digitais de
Leiloeiros e Tradutores, Recurso ao Plenário Online, Viabilidade automática nome empresarial.
 Novo Gerador de Documentos 11/2021 – requisito para o Tudo Fácil Empresas e possibilidade de gerar,
forma automática, documento padrão para as constituições, alterações e extinções de Ltda. e Empresário
Individual. Primeira Junta Comercial do Brasil a utilizar Visual Law, conforma IN 55 do DREI.
 Escritórios Regionais - Consiste em uma parceria dos Municípios com a Junta Comercial para execução
de serviços de registro empresarial e atendimento aos empresários (abertura de empresas, livros
empresariais e contábeis, etc). Foi realizada uma reestruturação conforme a legislação e com estudo
junto à PGE RS e o Tribunal de Contas RS. Em dezembro serão feitos novos contratos em 26 municípios
com a supervisão da Jucis RS. O Secretário, Sr. Claudio Gastal, solicita ao Sr. Fernando Marchet, VicePresidente de Economia da Federasul, auxílio uma vez que trata-se de uma demanda pendente com a
Federasul. Sr. Fernando se manifesta dizendo que considera positivo esta iniciativa e a Pres. Lauren se
coloca à disposição para mostrar o novo projeto e os referidos municípios.
Vantagens empreendedor: ■ Maior agilidade para abertura e alteração de empresas ■ Maior agilidade na
autenticação de livros ■ Facilidade em ter contato com um colaborador da Junta Comercial diretamente em
sua região.
Vantagens município: ■ Maior agilidade para abertura e alteração de empresas na sua região ■ Maior
agilidade na autenticação de livros na sua região ■ Aproximação administração municipal com o seu
empresário.
I Jornada Jucis RS: Projeto-Piloto 11/2021
Jornada Jucis RS de Interiorização, na Câmara de Vereadores e CDL em Novo Hamburgo, dias 23 e
24/11/2021: O Impacto das Integrações para a melhoria do Ambiente de Negócios – é um evento de
integração e interiorização dos serviços relacionados ao empreendedorismo e desenvolvimento econômico,
através da atividade empresarial, com objetivo de levar a conhecimento dos gestores municipais e
empreendedores as ferramentas, sistemas, inovação e informação dos serviços disponíveis para o município
e usuário. Participantes em Paineis e Oficinas: JUCISRS / SPGG / SEDEC / SEBRAE / VISA / BOMBEIROS /
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SESCON / OAB / CARTÓRIOS / CRA / CRC. O Secretário, Sr. Claudio Gastal, recomenda a participação da
FEPAM, direcionando para a Pres. Marjorie esta oportunidade. No entanto, a Pres. Lauren esclarece que para
os próximos eventos será possível. O Secretário, Sr. Claudio Gastal, convida a Secretária de Desenvolvimento
Econômico de Novo Hamburgo, Sra. Paraskevi Bessa Rodrigues, para falar sobre este evento. Cumprimenta
a todos, ratifica o convite da Pres. Lauren e informa que a Prefeita de Novo Hamburgo, Sra. Fátima Daudt,
estará participando desta Jornada. e que o município de Novo Hamburgo está trabalhando para criar o seu
Conselho Municipal de Desburocratização para qual irá buscar a nossa expertise. O Secretário Gastal dispõe
a equipe para auxiliar nessa ação e abra a palavra aos Conselheiros.
A seguir, os municípios contemplados com o 1º Projeto Piloto.

Conselheiro Daniel Santoro – Cumprimenta a Presidente Lauren Momback por ter integrado todas as áreas
que envolvem a questão de burocracia no nosso Estado e a disponibilidade, determinação e competência para
agregar junto a este Conselho ao longo do ano 2021.
Qualificação e desburocratização do processo de licenciamento ambiental – A Presidente da FEPAM
RS, Sra. Marjorie Kauffmann, oferece as suas saudações ao Secretário Gastal, Coordenador do Descomplica
RS, Dr. Tomás Holmer e a todos os Conselheiros e Convidados. Diz que é uma satisfação estar neste grupo
tão qualificado e ver que as ações para fazer a diferença está se concretizando e estamos avançando a
passos largos no Estado. A FEPAM tem interveniência do MP RS, IBAMA, IPHAN, porém o público é sempre
o mesmo, então, se não sentarmos na mesma mesa para resolver os problemas das pessoas que usam todos
os sistemas fica cada vez mais difícil, todavia vê isso acontecendo plenamente no Estado. Agradece o
Secretário Gastal pelos encontros e o apoio na questão da CRM – Cia. Riograndense de Mineração, empresa
estatal. Agradece também por estar indo para um novo espaço, pois a Fundação gastava em torno de dois
milhões por ano com locação em prédio da União; agora buscando a redução de custos e otimização do
patrimônio estadual. Inicia a sua apresentação comunicando que, ontem, o Conselho Estadual de Meio
Ambiente aprovou a regulamentação da Licença Ambiental por compromisso que era um compromisso de
Campanha do Governador Eduardo Leite e prevêem a execução dele no Código Estadual de Meio Ambiente
que foi promulgado no dia 09/01/2020 e depois de quase um ano de discussão dentro do Conselho Estadual,
aprovaram a Minuta que delibera quais são as atividades e os pré-requisitos dos licenciamentos que poderão
ser buscados por essa modalidade aqui no Estado do RS; são mais de quarenta atividades. Ou seja, mais
velocidade e, principalmente, mais eficiência para o órgão ambiental porque as atividades lá colocadas
conhecíamos os impactos e entendemos que pode ser deixado energia para as atividades com maior impacto
ambiental e maior grau de especificidade. Portanto, será um novo grande salto para a Fundação assim que
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implementado. Pretende apresentar alguns projetos em consonância com a desburocratização e qualificação
do licenciamento ambiental.
Fonte de recurso – provenientes de Medidas Compensatórias judiciais do uso indevido do defensivo agrícola
2,4-D – um acordo entre o Ministério Público Estadual e a Fundação que viabilizou este recurso de algumas
empresas que fomentou a compra do desenvolvimento do SOL – Sistema Online de Licenciamento Ambiental
e de alguns módulos para melhorias.
Realização – três empresas de tecologia atuam no projeto de melhoria do Sistema SOL: Procergs, CTZ e
Dbserver e a previsão de conclusão é para janeiro de 2022.
Etapas do Projeto – desenvolvido em 4 módulos:
1. Fluxo de processos – a FEPAM recebe todos os processos por meio digital para análise múltipla e
distribuição entre todos os participantes e o seu andamento; ou seja, processo mais transparente e ágil.
2. Módulo de denúncias – trata do SISNAMA - Sistema Estadual de Proteção Ambiental
3. Módulo de atendimento ao MP e Poder Judiciário – para recebimento de suas demandas.
4. Módulo simplificado – Portal de recebimento de informações de licenciamento municipal.
Desenvolvimento atual de melhorias do Sistema SOL – procurou trazer ações que estão de acordo com as
demandas do CEDE.
 Comunicação do SOL com o Integrador Nacional da JUCISRS.
 Atendimento à Lei da Liberdade Econômica.
 Atendimento a todas as 1332 atividades CNAE relacionadas com todos os ramos de atividade, tanto para
a etapa de viabilidade e abertura de empresas, como acompanhamento. Salienta que o CNAE difere do
Código de Ramo e é complexo para o empreendedor, pois uma atividade de CNAE pode comportar
vários CODRAMS que incide diferentes tipos de licenciamento.
 Operacionalização para oportunizar a emissão da Licença Ambiental por Compromisso- LAC, uma vez
que haverá trânsito de informações (Digitalização), além da já existente. Embora o regramento de
licenciamento tenha sido aprovado, ontem, no CONSEMA, pretendem finalizar o sistema em 30 dias para
que possam começar a emitir as LACs e obterem um alívio por parte das pressões pelo número de
processos que a FEPAM licencia; em torno de 10 a 11 mil licenciamentos por ano.
Simplificação do processo de registro e licenciamento ambiental de empresas no RS – se baseou em várias
legislações:
 Lei de Liberdade Econômica n°13.874 de 20 de setembro de 2019.
 Resolução CGSIM n° 62 de novembro de 2020.
 1332 Atividades Econômicas no Brasil.
 Cerca de 550 atividades potencialmente poluidoras.
 Tabela de Risco: Classificação em baixo risco (I), baixo risco condicionado ou alto risco (III).
RESULTADO DO CRUZAMENTO DE DADOS DA FEPAM
Baixo Risco --------------------------------------- 659
Baixo Risco Condicionado------------------- 308
Alto Risco------------------------------------------ 362
Não Interesse ------------------------------------ 003

Tabela da Redesim RS – onde o empreendedor tem a correspondência do seu CNAE com o licenciamento e
pode consultar as atividades especulativas antes de iniciar o processo de registro da empresa no mesmo
portal.
Web Service – está em produção, pois onde toda movimentação na junta comercial gerará uma requisição
para o SOL que consultará toda a vida da Pessoa Jurídica e emitirá um Extrato de Ato(s) Autorizativos(s)
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Emitido(s) – como ter um histórico da vida dos empreendimentos dentro do Governo do Estado.
O Secretário, Sr. Claudio Gastal, acrescenta que esta modernização compreende um ano de trabalho entre
os órgão envolvidos.
Dr. Tomás Holmer, faz referência ao Sr. Jorge A Berwanger Filho, Chefe da Divisão de Licenciamento, que
conduziu esta ação na FEPAM cruzando mais de cem mil dados.
Gestão integrada do Cadastro Técnico Federal e Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais – destaca mais uma avanço no âmbito da desburocratização que é o link
do cadastro técnico federal feito pelo IBAMA e do cadastro de licenciamento da FEPAM; então, toda vez que é
emitida uma licença ambiental para qualquer tipo de empreendimento, de acordo com uma Lei Federal, deve
contribuir com sistema nacional que aportada para a Federação e posteriormente repassado para a
fiscalização dos Estados e, nesta gestão, conseguiu passar uma parte dessa verba para os municípios
efetuarem melhorias na fiscalização ambiental.
Construção da tabela de correspondência – a FEPAM deu início a verificação das correlações em outubro de
2018 e novembro de 2019 foi publicada a Portaria Conjunta SEMA/FEPAM nº 13/2019. O RS foi o primeiro
estado a fazer esta interligação dos códigos de ramos, códigos de cadastro técnico federal.
Licenciamento Ambiental e CTF/APP – como é cobrado o vencimento de licenciamento e é dado o tempo de
regularização para o empreendedor.
Formas de induzir à regularidade ambiental:
 Nas Licenças Ambientais Por condicionantes específicas
 Nos documentos de renovação de Licença Ambiental Pela exigência do Certificado de Regularidade
 Na fiscalização ambiental Pela checagem, quando aplicável, da existência do Certificado de Regularidade
 Na publicação de matérias http://www.fepam.rs.gov.br/central/cte.asp
 Na realização de encontros técnicos
 Na verificação de cadastros (FTE e Porte Econômico)
Conselheiro Walter Lídio – parabeniza a Presidente Marjorie pelo trabalho e pela grande modernização,
desde o código ambiental e os desdobramentos no RS, uma significativa evolução. Coloca que é preciso
desburocratizar as compensações ambientais, sugerindo um Fórum de decisão com uma visão de Estado
para uma melhor aplicação do resultado de grandes projetos; mecanismos para atender a legislação.
Conselheiro Daniel Santoro – cumprimenta a Presidente Marjorie pela sua disponibilidade frente à FEPAM.
A JUCIS RS, PROCERGS, CBM RS têm normativas, instâncias e softwares próprios e muitas vezes seus
líderes tentam a transformação no serviço público mas não conseguem, daí a importância de se compreender
que essa evolução é porque conseguiu-se criar neste Conselho um braço executivo que é o Descomplica RS
na pasta do Secretário Claudio Gastal e coordenado pelo Dr. Tomás Holmer para toda essa jornada. Logo, a
institucionalização do CEDE é um ganho da sociedade gaúcha, uma governança mista e moderna,
congregando as equipes técnicas com as instâncias políticas e a sociedade civil, uma construção de muito
trabalho, mas que precisa de apoio da PGE no que concerne a Lei que permite esses avanços.
Presidente Marjorie – no que se refere às compensações ambientais para o caso do SOL, citado pelo
Conselheiro Walter Lídio, esclarece que foi mal aplicada pelo Ministério Público Estadual; não são as que a
FEPAM recolhe e ficam dentro da SEMA a qual tem um Conselho Gestor do Fundo de Compensações
Ambientais. Porém, desde o início há dificuldades para executar esses recursos e falta de eficiência porque há
uma pulverização entre pequenos projetos que não trazem um ganho ambiental significativo e o que se
trabalhou foi para identificar grandes projetos aptos a receber essas compensações e para receber propostas
da terceirização da execução desses projetos. Portanto, reconhece que podem parar e pensar compensações
ambientais de uma forma mais efetiva. Agradece as palavras do Conselheiro Daniel e que é importante saber
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que está sendo percebido o esforço da FEPAM para todas essas ações, assim como corrobora a questão do
CEDE porque que o Estado precisar ter esse olhar macro sobre as pequenas estruturas para que comece a
ser eficiente no uso de recursos; o Estado é um só e estamos aqui para fazer acontecer.
Avanços da PROCERGS, GESeg Gestão Estatística em Segurança Pública – Diretor-Presidente da
PROCERGS, Sr. José Antônio C Leal, informa que está trazendo o GESeg para ser apresentado pelo
Delegado Antônio Carlos Pacheco Padilha e que o objetivo é mostrar como se consegue melhorar as políticas
públicas e reduzir a criminalidade por meio de gestão preventiva e a utilização da ciência de dados e
inteligência artificial nos diversos níveis da segurança pública até junto ao governador. O GESeg impacta
diretamente a sociedade o CPF e CNPJ, permitindo que se tenha um ambiente mais seguro no Estado,
portanto maior empreendedorismo. É um case diferenciado mundialmente e estamos concorrendo a uma
premiação como finalistas e passa a palavra para o Delegado Padilha e a Fernanda Machado, da Procergs.
Delegado Antônio Carlos Pacheco Padilha – cumprimenta a todos os participantes e passa a apresentar o
painel O que é o RS Seguro? Programa Transversal e Estruturante de Segurança Pública. Explica que é
o primeiro programa da atual administração lançado em 2019 com um propósito audacioso que é “Oferecer
aos gaúchos um Estado mais civilizado para residir e investir”.
Cenário Violência – Homicídios no RS 2016/2017 – trabalhou com fatos e dados, quando começaram a
idealizar o Programa RS Seguro, com a condição do Governador e Vice-Governador do Estado.
Foco em 23 Municípios – grande parte do problema se observa que nesta taxa de vidas humanas que estão
sendo perdidas, mas que já estão conseguindo reduzir os indicadores, são jovens de 15 a 29 anos.
Independentemente de quem esteja à frente do nosso Governo Estadual ou do Federal, sonhamos com um
Estado e um País que volte a ter investimentos e crescimento, todavia teríamos dificuldades para ter força de
trabalho; por isso a proposta no início do RS Seguro foi focar em uma resposta mais rápida para uma
criminalidade em 49% da população do Estado; ou seja, em 23 municípios.
Premissas:
 Integração
 Inteligência
 Investimento qualificado
Solução Web – para todos e que será lançado na segunda quinzena de dezembro. Delegado Padilha
destacas os Parceiros: GVG, PROCERGS, UERJ e LONDON SCHOOL.
 Painéis de BI – UX
 Ciência de Dados – Modelos e Preditivos
 Geoprocessamento - ArcGIS
Painéis de BI – Fernanda Machado, Gerente do Projeto – relata que o foi um grande desafio e que
trabalharam com equipes multidisciplinares e com entregas mensais. Com a evolução do sistema, hoje eles
têm indicadores de fluxos, uma visão de Estado, de Município com sinaleira vermelha, desenvolveram vários
gráficos; a base do GESeg permite decisões baseadas em dados.
Previsões temporais e espaciais – mostra a probabilidade e a tendência a nível de município.
Plataforma de Inteligência e Informações Integradas Data Lake Estado – ferramenta que veio agregar muito
ao GESeg, tem todas as bases integradas, com cruzamento de dados e deve ser lançada em 2022. Tem um
potencial que permite ser usada não só para Segurança Pública como para outros órgãos do Estado; ou seja,
tem um grande potencial para desenvolver outras ações.
Redução nos Indicadores Criminais – o Delegado Antônio Carlos Pacheco Padilha informa que com o trabalho
focalizado, em dois anos de governo foram preservadas 1.343 vidas e 13.241 roubos de veículos a menos nos
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23 (vinte e três) municípios, com muita inteligência e governança.
Redução Indicadores em Outubro – no RS:
Homicídios – Queda 31,8%
Latrocínios – Queda 66,7%
Feminicídios – Queda 40%
O Secretário, Sr. Claudio Gastal – reitera que é importante trazer esta apresentação sobre GESeg porque o
que se procura para um executivo de investimentos é um lugar com escola, segurança, ambiente e modelo de
negócio; então, há um tempo atrás vivemos uma grande crise de segurança no RS e gerou uma série de
ações. O primeiro projeto do Governo, RS Seguro lançado em 28.02.2019 e o segundo foi RS Parceria para
tratar de concessões e privatizações e os dois, hoje, começam a mostrar resultados, pois o Governador
sempre colocou que a competitividade é o foco, por isso tem muito trabalho e perseverança, mesmo com a
Pandemia.
Diretor-Presidente da PROCERGS, Sr. José Leal – diz que o exemplo deste Sistema na segurança serve
para qualquer outro tipo de negócio de Governo. Comunica que foram indicados para concorrer a duas
premiações importantes, a convite, e estão entre os dois finalistas mundiais do Gartner Eye on Innovation
Awards que é uma empresa global, sendo que nas Américas está entre as quatro finalistas, é a única da
América Latina, com o RS Seguros – GESeg finalista – 3 cases da área pública para Prêmio do IT Mída. No
Brasil, outra novidade de referência nacional já estamos entre As 100 empresas + Inovadora no Uso de TI
2021, considerado setor público e privado. GESeg – uma solução inovadora de ciência de Dados que apoia
efetivamente o RS no combate ao crime.
O Secretário, Sr. Claudio Gastal – parabeniza o Dir. Leal por ter aceitado o desafio em 2019 para assumir a
Procergs e conseguiu muita coisa na linha de integração e governança de TIC no Estado, primeira diretoria
que não tem nenhuma indicação política para dar esse alinhamento profissional, junto com o Diretor de
Infraestrutura e Operações, Sr. Cesar Augusto B Franceschina, Diretor de Negócios e de Relacionamento com
Clientes, Sr. Josué de Souza Barbosa, a Diretora de Soluções Digitais, Sra. Karen Maria Gross Lopes, além
do Conselho de Administração.
Atualização da Redesim – Sra. Janaína Zago de Medeiros, Gerente de Políticas Pùblicas do SEBRAE
RS apresenta o Status da Redesimples 12/11/2021.
 483 municípios integrados
 99% das MPES beneficiadas
 97% municípios beneficiados
 14 em processo de integração
A equipe trabalhará para concluir a integração de quatorze municípios: 1. Amaral Ferrador 2. Carlos Barbosa
3. David Canabarro 4. Eldorado do Sul 5. Erval Seco 6. Jacuizinho 7. Quaraí 8. Quatro Irmãos 9. São Valentim
10. Segredo 11. Sertão Santana 12. Terra de Areia 13. Tiradentes do Sul 14. Trindade do Sul. Logo após,
passarão para as próximas etapas deste trabalho.
O Secretário, Sr. Claudio Gastal – ratifica que na MERCOPAR foi anunciada oficialmente a integração de
100% dos municípios.
IV Seminário Brasil Mais Simples – Encontro promovido pelo SEBRAE/RS realizado no dia 06/10/2021 junto a
MERCOPAR em Caxias do Sul, que foi praticamente a reunião deste Conselho porque as pautas são bem
alinhadas. Teve um painel de avanços da Redesimples, dos órgãos de licenciamentos CBM RS, da FEPAM
RS, VISA, com a mediação do Dr. Tomás Holmer; bem como painel da Liberdade Econômica, DREI Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, do Ministério da Economia.

Ata
Conselho Estadual de Desburocratização e
Empreendedorismo - CEDE

Ata Número

Folha

09/2021

8

Hora início

Data da reunião

10:30

12/11/2021

Responsável
Neusa Bueno - SPGG

O Secretário, Sr. Claudio Gastal abre a palavra aos Conselheiros colocar as suas sugestões e/ou
considerações, encaminhamentos, salientando que estamos em um processo interno de planejamento das
ações para 2022. Secretário, Sr. Claudio Gastal – dispõe:
 A Legislação do CEDE já foi para AL RS
 A questão dos CNAES foi assinado pelo Governador e Casa Civil para ir para AL RS
 Integração dos municípios na Redesimples
 Integração do Tudo Fácil Empresa
Se coloca à disposição para ouvir os Conselheiros com as suas sugestões para o próximo ano.
Conselheiro Walter Lídio – dada a importância a nível federal, alguns Estados já estão fazendo ajustes, no
que ser refere aos Processos de Licitação/Contratação, pois são anacrônicos, burocráticos, ultrapassados,
não incorporam novas tecnologias, como o sistema PI, pois seis Estados já estão na nossa frente e aplicando.
Reconhece que é complexo e nada fácil por envolver muitas entidades, mas entende como uma oportunidade
para ganhar em agilidade e recursos. Essa situação teria que ter uma perspectiva estadual e municipal, pois
seria um grande desafio.
Conselheiro José Renato Hopf – reconhece o trabalho de qualidade que está sendo feito neste Conselho
que pela sua articulação, liderança e o cargo técnico do nosso Estado, consegue espaço para as ações
acontecerem. Parabenizou todos os painelistas desta reunião e destaca dois pontos para se trabalhar como a
colocação do Conselheiro Walter sobre 5G, que é muito importante para inovação e empreendedorismo do
Estado, porque ele está revolucionando no mundo em saúde e se coloca à disposição para colaborar com
este tema o qual entende bem e o que está envolvido. Esclarece que está trabalhando com o SEBRAE alguns
ponto do MEI para deixá-lo mais fluido e com melhorias no que tange o processo de cadastramento.
Conselheiro Daniel Santoro – destaca a notícia do Secretário, Sr. Claudio Gastal, sobre o encaminhamento
do PL do CEDE, dos CNAES, contudo ainda precisamos da articulação de todos agentes que estão aqui e
que se possa ter um diálogo com os Deputados para que possamos avançar e concluir esta importante etapa
do nosso trabalho. O desenvolvimento das tarefas foi árduo neste ano, porém ainda não estruturamos todo o
valor, teremos que concluir todas as integrações de processos, sistemas, qualificação da Redesimples.
Referente os pontos observados pelo Cons. Walter e José Hopf, comunica que foi realizado reunião com a
Federação Nacional, solicitada por eles, para auxiliar os municípios do RS, uma vez que Porto Alegre é
exemplo referência nacional em termos de legislação. Sugere no ano 2022 olhar o Trello com os Conselheiros
para alinhar as expectativas e projetos deste ano como a Lei de Liberdade Econômica.
FAMURS - Superintendente Técnico, Sr. Darlan dos Santos - em nome do Prefeito de São Borja, Sr.
Eduardo Bonotto, Presidente da FAMURS, parabeniza o trabalho diferenciado que vem sendo realizado no
CEDE, pois as Entidades disponibilizam pessoas que realmente querem trabalhar pelo bem comum, pela
sociedade. Na Famurs, a primeira ação do Presidente foi criar a Câmara Temática de Desburocratização e
Empreendedorismo e que vem no momento ideal para replicar os avanços produzidos no Estado para os
Municípios. Coloca a FAMURS à disposição do Conselho para o novo plano de ações do ano 2022 com a
sugestão de levar para o maior número de Prefeituras no Estado o tema da desburocratização. Considera
fundamental o novo PL do CEDE a ser votado na Assembleia Legislativa para desburocratizar algumas ações
nos Municípios, já notam alguns avanços significativos da FEPAM, inclusive a Presidente Marjorie estará no
Encontro Estadual de Secretários da Agricultura, dias 18 e 19/11, em São Borja. Informa, ainda, que já teve
duas reuniões da referida Câmara Temática e a próxima etapa será convidar os demais órgãos para fazer
parte dentro da FAMURS.
O Secretário, Sr. Claudio Gastal, solicita para Presidente Lauren Momback fazer um briefing do Tudo Fácil
Empresas que será apresentado na próxima reunião.
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A Presidente da JUCIS RS, Sra. Lauren Momback, explica que a JUCIS, o DescomplicaRS, o SEBRAE RS
e a Prefeitura de Porto Alegre vêm trabalhando no projeto piloto Tudo Fácil Empresas que será lançado em
dezembro de 2021. O Tudo Fácil Empresas deve resolver a burocracia e o custo para abertura de empresas,
é uma plataforma integrada onde o usuário poderá abrir sua empresa Ltda. ou Individual de forma totalmente
automatizada, gratuita e com o tempo de dez minutos. Participa que nos dias 1º a 3/12 haverá o Congresso
das Juntas Comerciais do Brasil e o primeiro Congresso Internacional, confirmados os países:Estônia,
Portugal e Chile, assim como contará com a palestra do Governador Eduardo Leite, Secretário Claudio Gastal
e Secretário Edson Brum, Secretário Rodrigo Lorenzoni, Presidente da FAMURS. Divulgará o link e enviará o
convite para todos.
O Secretário, Sr. Claudio Gastal, agradece ao Secretário da Receita Estadual, Sr. Ricardo Neves, que
possibilitou contornar algumas dificuldades.
Sr. Ricardo Neves diz que conseguiu avançar bastante e que a Pres. Lauren teve uma atuação pro ativa e
parabeniza-a e valoriza a sua iniciativa; ainda tem uma preocupação tributária mas que estão encontrando
alguns caminhos, será um belo projeto.
O Secretário, Sr. Claudio Gastal, agradece a Sra. Julia Tavares representando a Prefeitura de Porto Alegre
e presta homenagem ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar RS, Cel. César Eduardo Bonfanti,
externando a sua gratidão como cidadão do RS e Secretário da SPGG RS e pede uma salva de palmas a
todos, pois o Comandante está saindo da corporação por aposentadoria.
Comandante-Geral do CBM RS, Cel. César Eduardo Bonfanti, agradece a homenagem e comunica que o
Comandante, Cel. Luiz Carlos Neves, assumirá o Comando-Geral conforme anunciado pelo Governador.
Acredita que estar participando deste Conselho ajudou muito a instituição, principalmente entender o
empreendedor no RS, tendo em vista que o CBM mudou muito nos últimos três anos pois eram uma
instituição de Estado que dificultavam o crescimento, principalmente na Capital, onde nenhum
empreendimento era aberto em menos de um ano para obter o documento dos Bombeiros; então, foi feito um
trabalho de gestão, principalmente, interno, mas com muita parceria do setor privado, da comunidade hoje
temos uma realidade muito diferente no RS, em menos de trinta dias o empreendedor vai ter o seu Alvará do
Corpo de Bombeiros, a Vistoria acontece em dois a três dias, antes em 75 dias, em uma semana já
analisamos o processo. Então, o Cel. Luiz Carlos Neves vai dar continuidade ao trabalho e a parceria; e
agradece ao Secretário, Sr. Claudio Gastal, pelo aprendizado nesse período de quase três anos.
O Sr. Presidente, Secretário Claudio Gastal agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião.
ENCAMINHAMENTOS
 Sobre o FUNDOPEM RS, Dr. Tomás Holmer, Coordenador da ASJUD e DescomplicaRS – refere-se à
Sra. Janine Kanheski Moreira, Chefe de Gabinete da SEDEC para que se possa na próxima reunião do
CEDE, 1º/12, apresentar um quadro maior e que contemple o número de novas empresas/indústrias com
os valores.
ENCAMINHAMENTOS PARA 2022
 Modernização/Desburocratização dos Processos de Licitação/Contratação
 Tecnologia do 5G.
 Pontos de melhorias para o MEI
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CONSELHEIROS DO CEDE
SPGG RS – SECRETÁRIO CLAUDIO GASTAL
SPGG RS – SECRETÁRIA-ADJUNTA IZABEL MATTE
CASA CIVIL – SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL ARTUR LEMOS JÚNIOR
SEFAZ RS – SECRETÁRIO MARCO AURÉLIO CARDOSO
SETUR RS – SECRETÁRIO RONALDO SANTINI
SEDEC – SECRETÁRIO EDSON BRUM
SICT RS – SECRETÁRIO LUIS DA CUNHA LAMB
PGE RS – PROCURADOR-GERAL EDUARDO CUNHA DA COSTA
SEBRAE RS – DIRETOR-SUPERINTENDENTE ANDRÉ VANONI DE GODOY
CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
DANIEL SANTORO
ELIS RADMAN
JOSÉ RENATO S HOPF
LEONARDO LAMACHIA
MARLOS SCHMIDT
WALTER LÍDIO
PROJETO DESCOMPLICA RS – COORDENADORIA
SPGG RS/ASJUD - TOMÁS HOLMER
PGE RS/AGENTE SETORIAL - TIAGO BONA
PROJETO DESCOMPLICA RS – ASSESSORIA
SPGG RS/ASJUD – MAGNUM ELTZ
SPGG RS/ASJUD – NEUSA BEATRIZ P BUENO

