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 LOCAL:  SPGG, SALA DE GOVERNANÇA, 21º ANDAR - CAFF 
 

REGISTRO 

No dia 08 de abril de 2022, às 10h30, realizou-se a reunião mensal do Conselho Estadual de Desburocratização e 
Empreendedorismo – CEDE, na Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. O Secretário e Presidente do 
CEDE, Sr. Claudio Gastal inicia a reunião dando as boas vindas a todos os participantes.  
 

PARTICIPAÇÕES PRESENCIAIS 

CONSELHEIROS DO ESTADO RS: 
Secretário do Planejamento, Governança e Gestão e Presidente do CEDE, Claudio Gastal 
Secretário-Chefe da Casa Civil Adjunto, Dr. Bruno Pinto de Freitas 
Secretário do Turismo, Sr. Raphael Ayub  
 

CONVIDADOS PERMANENTES: 
Ministério Público, Representante Dra. Janine Borges Soares 
Tribunal de Justiça do RS, Representante Dr. Ney Wiedemann  
Tribunal de Contas do RS, Representante Sra. Sandra Pereira Mezzomo 
 

CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: 
SEBRAE RS, Diretor-Presidente, Sr. André Vanoni de Godoy 
Daniel Santoro 
Walter Lídio Nunes 
 

CONVIDADOS ESPECIAIS: 
Secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Sra. Marjorie Kauffmann 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Repres. Sra. Janine K Moreira 
Secretaria da Educação, Repres. Aline Mendes 
SEBRAE RS, Repres. Márcio Benedusi 
SEBRAE RS, Repres. Janaína Medeiros 
Presidente da JUCIS RS, Lauren Momback 
Secretária Municipal de Novo Hamburgo, Paraskevi Bessa-Rodrigues 
CRCRS, Conselho Regional de Contabilidade do Estado RS, Márcio Schuch Silveira 
Ouvidor-Geral do RS, Sr. Lucas Salomon da Silva Fuhr 
Ouvidora-Geral do RS, Adjunta, Sra. Tibiara Lopes Prussiano 
Secretário de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, Sr. Vicente Perrone 
Assessor do Vereador Felipe Camozzato, na Câmara Municipal de POA, Sr. Gustavo Fernandes 
 

COORDENADOR: Tomás Holmer  
ASSESSORIA TÉCNICA: Magnum Eltz e Neusa Beatriz Bueno 
 

PARTICIPAÇÕES ONLINE 

CONSELHEIROS DO ESTADO RS: 
Procuradoria-Geral do Estado – PGE, Representante Procurador, Dr. Henrique Zandoná 
Secretaria da Fazenda, Representante Subsecretário Adjunto da Receita Estadual, Edson André Moura 
Secretário da Inovação, Ciência e Tecnologia, Sr. Alsones Balestrin 
 

CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: 
André Vanoni De Godoy, Diretor-Presidente do SEBRAE RS.  
José Renato S Hopf 
Marlos Schmidt 
 

CONVIDADOS PERMANENTES: 
Defensoria Pública do Estado RS, Representante Dra. Regina Rizzon Borges de Medeiros 
CONVIDADOS ESPECIAIS: 
Secretária do Planejamento, Governança e Gestão, Adjunta, Izabel Matte 
Secretaria de Comunicação, Representante Marcelo Egídio Flach 
PGE RS, Agente Setorial da SPGG RS, Tiago Bona 
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SEBRAE RS, Guilherme Osório  
Subchefia Jurídica da Casa Civil, Subchefe Maria Patrícia Möllmann 
Subchefia de Ética, Controle Público e Transparência, Representante Subchefe Adjunta, Bárbara Zucchetti 
FEPAM RS, Presidente Renato das Chagas e Silva,  
PROCERGS, Presidente José Leal 
PROCERGS, Diretor Josué Barbosa 
Ouvidoria-Geral do Estado, Lucas Fuhr 
Ouvidoria-Geral do Estado Adjunta, Tibiara Lopes Prussiano 
AGERGS, Conselheiro Luiz Henrique Mangeon 
Presidente do CREA-RS, Nanci Walter 
FEDERASUL, Representante Vice-Presidente de Economia, Fernando Marchet 
Presidente do PROCON RS, Rainer G Alves 
Corpo de Bombeiros Militar RS, Representante Cel. Alexandre Bittencourt 
CREA RS, Vice-Presidente Nilza Zampieri 
SESCON RS, Vice-Presidente, Flávio Ribeiro Júnior 
Secretaria de Educação de Minas Gerais, Profª Claudia Lobo 
Fabiana Pinho – SEBRAE MG 
Câmara Municipal de Santa Cruz do Sul, Vereador Rodrigo Rabuske 
Sociedade Civil, Márcio Burtet 
Tudo Fácil Empresas, Michelle Fonseca 
EDP, Diretor Hipárcio Stoffel 
EDP, Fabiano Prezemolski Fernandes 
EDP, Thaís Mellender Evangelista Travi  
EDP, Silvia Ortolan 
 

Pauta  - Ações 2022: 

 Aprovação do Regimento Interno do CEDE 

 South Summit  

 Educação Empreendedora 

 Tudo Fácil Empresas no interior 

 Palavra aberta 
 

O Secretário, Sr. Claudio Gastal, esclarece que devido a vinda do Presidente da República ao Rio Grande do Sul, 
o Governador, Sr. Ranolfo Vieira Júnior, não foi possível participar desta reunião, mas apresentará a todos o vídeo 
gravado para o CEDE.: 

“Bom dia, estou embarcando neste momento para agendas importantes no interior do Estado,no entanto, fiz questão de, como 
governador do Estado, me dirigir a vocês pois hoje temos essa reunião importante do CEDE, o nosso Conselho Estadual de 
Desburocratização e Empreendedorismo, essa iniciativa como todos nós sabemos é inovadora em todo o País. No final do ano 
passado, aprovamos, inclusive, uma legislação a respeito deste tema. Nestes três anos com muito diálogo, o CEDE já 
promoveu transformações importantes no cenário de negócios do nosso Estado; esta parceria entre o público e o privado deve 
continuar com o apoio do SEBRAE RS, a fim de que continuemos colhendo bons frutos. Desejo uma boa reunião a todos, em 
breve nos encontraremos”. 

O Secretário, Sr. Claudio Gastal, considera importante essa frente com o Governador tendo em vista a nossa 
evolução, bem como temos mantido todas as pautas; também dá boas vindas ao novo Secretário do Turismo, 
Raphael Ayub. O Secretário se apresenta informando que na Prefeitura de Capão da Canoa foi secretário de 
Gestão, Inovação e Planejamento e de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Coloca a SETUR à disposição dos 
Conselheiros para contribuir e dar continuidade aos trabalhos que já vem sendo realizados. 

Sra. Marjorie Kaufmann, a nova Secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, que estava como Presidente da 
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler - FEPAM, instituição responsável pelo 
licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul. Participa do CEDE e considera um diferencial deste Governo. É 
Engenheira Ambiental e atua no ramo de licenciamento que faz parte do envolvimento de grandes instalações e 
empreendimentos há mais de 15 anos. A SEMA e FEPAM estão abertas ao diálogo com este Conselho durante o 
tempo que resta deste Governo. 
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Sr. Lucas Fuhr, Ouvidor-Geral do RS, comunica que em breve será inaugurado o espaço da Ouvidoria no prédio do CAFF, 

integrando as diversas Coordenadorias Setoriais, Meio Ambiente, Educação, Direitos Humanos,  Segurança Pública, e Ouvidora 
do  Servidor no mesmo espaço.  

 

O Secretário, Sr. Claudio Gastal, cumprimenta a todos participantes presenciais e virtuais e faz a apresentação 
do primeiro assunto da pauta, Minuta do Regimento Interno do CEDE para o qual foi solicitado mais tempo para 

análise dos Conselheiros.  

Dr. Tomás Holmer, Coordenador do DescomplicaRS –  sobre o Regimento Interno do CEDE apresenta os 
quatro pontos a serem alterados e explica que a proposta para troca no Mandato dos Conselheiros da Sociedade 
Civil no formato escalonado e alternado é para preservar a memória do Conselho, assim como com a troca de 
governo.  

 

Sr. Daniel Santoro, Conselheiro do CEDE, justifica que a ideia é construir um modelo que possa ser 
aperfeiçoado e que se consiga dar continuidade independente de quem for o agente, público ou privado, pois o 
Fórum deste trabalho inovador é tão grande que não podemos retroceder, inclusive a Secretária Marjorie contribuiu 
muito nessa jornada.  

Dr. Tomás Holmer, Coordenador do DescomplicaRS –  lembra que se está trabalhando no Comitê Revisão 
Legal a modernização do Comitê Gestor Redesim Estadual  JUCIS RS para replicar aqui e com todos os órgãos. 

Dr. Ney Wiedemann Neto, Desembargador do Tribunal de Justiça RS – após ter lido a Minuta do referido 
Regimento, destaca o artigo 1º da Lei Estadual que diz qual o objetivo deste Conselho, ou seja, promover a defesa, 
a proteção e a participação dos usuários de serviços públicos no Estado. Logo, ressalta a missão do nosso 
Ouvidor-Geral RS, pois cabe estabelecer algumas situações que o Conselho tome conhecimento mas que não 
compete a ele a resolução uma vez que a solução poderá estar em outras instâncias; um fluxo ou canal do 
Presidente para a Ouvidoria-Geral RS seria muito importante. Exemplifica com a Ouvidoria do TJ RS que é muito 
ativa e atua tanto em questões externas como interna, daí o valioso papel da Ouvidoria; portanto sugere que a 
Ouvidoria-Geral do RS acompanhe os trabalhos do CEDE e receba do Presidente situações que extrapole a nossa 
competência.           

Sr. Lucas Fuhr, Ouvidor-Geral do RS – pela Lei nº 13.460/2017, do Governo Federal, que dispõe sobre 
participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública; estabelece 
aos usuários se manifestarem junto às Ouvidorias Públicas dos órgãos prestadores dos serviços. A Ouvidoria-
Geral pertence à Casa Civil, mas na questão do Regimento entende que naturalmente pode ter um espaço e ser 
cobrado, dar soluções porque é um órgão transversal que tem um retorno da sociedade para poder estabelecer 
com outros órgãos e facilitar o processo de desburocratizar e atender o cidadão.    

Dr. Bruno Freitas, Secretário-Chefe da Casa Civil, Adjunto e Vice-Presidente do CEDE – traz sua experiência 
como Ouvidor-Geral da Defensoria Pública por 4 anos e que tem um modelo de auditoria externa, indicação da 
sociedade civil, com mandato de 2 anos de acordo com Conselho Superior da Instituição e plena autonomia. 
Considera a Ouvidoria uma ferramenta fundamental para o cidadão acessar o serviço público, levar o 
conhecimento da estrutura pública, as eficiências e ineficiências do atendimento público. A Casa Civil se solidariza 
e se associa a manifestação do Desembargador Ney Widemann no sentido de colocar a Ouvidoria como um 
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assistente permanente neste Conselho. 

Sr. Walter Lídio, Conselheiro do CEDE -  No que se refere a Ouvidoria recomenda que ela tenha caráter de pró-
atividade para receber contribuições da sociedade  sobre como podemos fazer mudanças. Dr. Bruno Freitas 
complementa dizendo que muitas vezes a Ouvidoria é vista como uma antessala da Corregedoria; mas a 
Ouvidoria, hoje, tem um papel muito mais propositivo de inovação e de políticas públicas do que efetivamente de 
correção da ação do Estado. 

Sr. Lucas Fuhr, Ouvidor-Geral do RS – informa que temos um canal do DescomplicaRS como da Ouvidoria, a 
pessoa entra no site da Ouvidoria-Geral e tem quatro canais: dois da Subchefia de Ética, Controle Público e 
Transparência que é o da Denúncia e da LAI; dois da própria Ouvidoria sendo um do Descomplica, onde o cidadão 
pode fazer a sua sugestão de alteração para algum serviço público, todavia o percentual de atendimento é muito 
pequeno nesse canal. Dr. Tomás entende que o primeiro passo é mostrar para a sociedade o que é burocracia. Sr. 
Daniel Santoro, Conselheiro do CEDE – recomenda que se crie um grupo de trabalho, no Comitê de Governança, 
incluindo essa questão da Ouvidora para trazer a este Conselho de forma organizada, estruturada e com as 
sugestões de maneira a considerar toda a jornada que já foi realizada. Sra. Marjorie Kaufmann, Secretária do 
Meio Ambiente e Infraestrutura – compreende que as pessoas desconhecem os caminhos somado a falta de 
comunicação, propõe pensar nesse componente como estruturante para informar a sociedade que tem esse canal. 

Sr. Márcio Schuch Silveira, Presidente do CRC RS – se tratando de burocracia, o profissional contábil tem uma 
expertise muito boa quanto ao que é necessário e eficiente, mas algumas estão em excesso em determinado 
órgão; então coloca à disposição o Conselho de Contabilidade, por meio dos Delegados e Conselheiros, que já tem 
o perfil de atuar de forma voluntária, para que se possa fazer um trabalho com foco em burocracia no 
empreendedorismo.     

O Secretário, Sr. Claudio Gastal, antes de passar para o próximo assunto da pauta, encaminha Regimento 
Interno do CEDE para aprovação na próxima reunião do Conselho e se planejar como podemos atuar junto com a 
Ouvidoria-Geral no Comitê de Governança. 

Primeira Edição do South Summit Brasil 2022 – Porto Alegre, de 04 a 06/05/2022 – O Secretário, Sr. Claudio 
Gastal, apresenta a linha do tempo e a estratégia para trazer um evento global para o RS, desde de 2019, a partir 
do posicionamento do Governo na área de inovação e tecnologia, levando em conta toda uma trajetória que já 
existe em Porto Alegre com o Pacto Alegre, a Prefeitura e o RS com seus parques tecnológicos, etc. Destaca que o 
South Summit é uma plataforma, um negócio global que acontece em Porto Alegre, exclusivo para América Latina.    

 

Conselheiro Representante da Sociedade Civil, Sr. José Renato S Hopf – continua com a apresentação a partir 
do Histórico, das Considerações,Objetivos, Local (Cais Mauá), Números Projetados; Status, Speakers 
Confirmados. Salienta, ainda, que um dos pilares deste evento tem um ambiente pró-empreendedorismo, assim 
como as ações do CEDE. É o nosso Estado com retenção de talentos e atração de startups; inclusive o RS tem o 
melhor índice de startups do Brasil, ou seja, melhor índice de inovação; um ambiente de Universidades integradas 
para gerar talentos.   
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Diz que precisamos de acesso a capital e conexão global; então o South Summit por ser uma plataforma que 
agrega, visto que é um evento na Europa que mais reúne fundos de investimentos para aproximação com as 
startups. Nas considerações, expõe que o South Summit foi criado em 2012, em Madrid, por uma empreendedora 
no auge da crise da Espanha, com a mobilização de empresas e empreendedores os quais passaram por 
programa de aceleração do South Summit, o que movimentou cerca de 8 bilhões de dólares das onze edições do 
evento. Alguns dos objetivos: consolidar nossa economia no mercado global, gerar negócios e investimentos em 
empreendimentos locais, promover a cultura da inovação e do futuro sustentável, etc., fortalecendo as iniciativas e 
eventos do nosso Estado, cujo Status até o dia 04/04 mostra os números de palestrantes confirmados, 
patrocinadores, fundo e startups. Em um trabalho conjunto do Governo do Estado com a Prefeitura de Porto Alegre 
e a equipe do South Summit conseguiram o local Cais Mauá, bem como uma mobilização grande de todo o Brasil, 
de alguns Consulados da Suécia, Espanha, Portugal, Estado Unidos, Argentina, Uruguai.  

 

Finaliza, confirmando que pela primeira vez teremos um evento efetivamente global no nosso Brasil, realizado no 
RS, em Porto Alegre. O Secretário agradece e convida todos os Conselheiros para participar e passa a palavra 
para o Secretário da Inovação, Ciência e Tecnologia, Sr. Alsones Balestrin que cumprimenta a todos, 
parabeniza o Secretário Gastal pela boa articulação feita no CEDE. Fala sobre a importância de colocar o South 
Summit sob o ponto de vista de políticas de inovação do Governo, uma vez que é uma plataforma de também de 
política públicas. Comunica que acontecerão momentos importantes no RS, primeiro terá um stand com um grande 
volume de editais abertos, articulando empresas e universidades no momento do South Summit; e está sendo 
trabalhada a questão do juro zero para inovação junto com o Secretário, Sr. Claudio Gastal, o Secretário da 
Fazenda, Sr. Marco Aurélio, Banrisul, o que seria um golaço em termos de Governo, que visa financiar aquelas 
empresas que tenham projetos, mas talvez haja dificuldade para obter recursos; e com a parceria do SEBRAE RS, 
Diretor-Superintendente, André Godoy, será lançada a Rede RS Startups visando organizar, facilitar a governança 
do ecossistema gaúcho de startups com a parceria da PROCERGS na estruturação de uma plataforma para 
conectar parques tecnológicos, empresas grandes, financiadoras, bancos para que em 2030 o RS possa ser líder 
na criação e atração de startups da Federação do Brasil e finalmente, após ampla articulação está sendo criado um 
espaço que pode ser chamado Casa do Governo ou da Inovação, onde terão os principais ambientes de inovação 
e parques tecnológicos. 

Sr. André Godoy, Diretor-Superintendente do SEBRAE RS – relata que participaram com 1(um) milhão de reais 
para auxiliar na organização do evento e que estarão presente com um stand que terá várias atividades do 
SEBRAE voltadas ao princípio de startups e estão organizando missões startups de outros Estados do Brasil 
articulados com o sistema nacional do SEBRAE. No último ano, a América Latina atraiu um bilhão de dólares  por 
mês de investimentos em startups e o Brasil fatura em torno da metade desse valor; uma das principais carências 
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no ambiente de startups é que não existe uma articulação entre o ecossistema nacional e os fundos internacionais 
para trazer investimentos para startups do Brasil e o South Summit vem para suprir essa lacuna; o acordo que foi 
feito com o South Summit é para 3 anos, podendo chegar até 5 anos. Portanto, este vai ser o piloto para inserir 
Porto Alegre e o RS no mapa da inovação mundial.  

Sr. Vicente Perrone, Secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre – é um evento 

vem sendo construído desde janeiro de 2021 e colocará o RS no mapa dessa rota de investimentos. 

Conselheiro Representante da Sociedade Civil, Sr. José Renato S Hopf – este evento está sendo organizado 
com a colaboração de muitas pessoas e que deverá descentralizar o capital, ou seja, canalizar para o RS e ter uma 
conexão global.    

Conselheiro Representante da Sociedade Civil, Sr. Daniel Santoro – comenta que tem participado como 
convidado do Conselho de Inovação e Tecnologia – CTIC e entende que o CEDE precisa levar o South Summit 
além dos iniciados, mas sim como uma peça publicitária para o RS, lembrando que o Startups é uma pequena 
empresa que resolve uma dor e usa o mecanismo de tecnologia para tal. Tanto no âmbito privado como público 
temos muita oportunidade de desenvolver dores, com uma participação importante da PROCERGS na área de 
GovTech. O grande desafio que tem levado para o CTIC é o de levar este South Summit para quem é de fora do 
ecossistema e fora de Porto Alegre, como se nós trouxesse um evento global, similar a uma competição esportiva 
ou cultural; um motivo de orgulho e articulação para sociedade.          

O Secretário, Sr. Claudio Gastal – o Estado do Rio Grande do Sul tem que se tornar o Estado de maior facilidade de 
acesso a dados abertos e com LGPD para geração de startups de Govtech, o que foi colocado como desafio e 
passa a palavra para o Presidente Leal. 

Sr. José Leal, Presidente da PROCERGS – informa que via Associação das empresas que geram informações 
dos Estados, são 27 participantes e o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração – CONSAD, 
foi realizada uma oficina com representantes de empresas e órgãos nacionais com objetivo de definir desafios para 
GovTech a ser rodado durando o evento. Tiveram a participação de 15 Estados com mais de 30 pessoas em 
oficina virtual que definiram 48 desafios. O próximo passo será a BraziLAB fazer um concurso com as GovTechs 
para apresentar no South Summit para uma Comissão Julgadora e já estão verificando como acelerar essas 
GovTechs para após o evento, seja por caldeiras ou de outra forma para que se consiga efetivamente ter mais 
essas GovTechs para o Governo. Além disso, a PROCERGS terá 8 eventos dentro do South Summit e um deles é 
para discussões individuais da PROCERGS ou do próprio Governo do RS com GovTechs para definir formas de 
parcerias. É uma oportunidade única para cada vez mais se trabalhar com GovTechs no setor público, um 
lançamento no RS mas que estão vindo pessoas de outros Estados, por exemplo vem 37 pessoas das mais 
diversas empresas de tecnologia da informação, como Presidentes, Diretores Técnicos e os que trabalham 
diretamente com inovação. 

Sra. Paraskevi Bessa Rodrigues, Secretária de Desenvolvimento Econômico de Novo Hamburgo – enfatiza a 
importância da pauta sobre a iniciação de soluções de GovTech, pois os municípios são os maiores geradores de 
dados que tem valor, é preciso aculturar não só os que fazem parte do ecossistema, mas aqueles que geral os 
dados, ou seja, os que acompanham, organizam e divulgam os dados. A maioria dos gestores municipais não se 
vêem como autores de inovação como gostaríamos; todavia Novo Hamburgo assumiu-se como cidade aberta de 
inovação. Nesse contexto de inovações no governo, tem a expectativa de uma inovação na área da regulação, pois 
Novo Hamburgo foi convidado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento como mentor, antes da Pandemia, 
em São Paulo, para um conjunto de avaliação de empregos de startups para soluções GovTech; todas as 
propostas foram muita válidas e poderiam ser implementadas no nível municipal, mas infelizmente a nossa 
regulação municipal não permite se não passar pelas legislações. Então, somos receptivos, mas, se não existir 
inovação sob o ponto de vista da regulação, não poderemos absorver todas essas soluções que estão sendo 
apresentadas, inclusive sugere uma conversa com o BID e seria, talvez, um aliado forte para trazer mudança 
sistêmica na área da regulação que tanto precisamos no nível municipal.  

Dra. Janine Borges Soares, Promotora de Justiça do Ministério Público RS – se apresenta informando que 
está representando o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Marcelo L Dornelles, é Coordenadora do Escritório de 
Gestão Estratégica e Projetos do MP RS. Refere-se a conexão do público com o privado diz que tem uma 
experiência de trabalho com fundações privadas no RS e a nível nacional; é Presidente de uma Associação 
Nacional de Procuradores e Promotores de Justiça de Fundações Privadas e pergunta se, nesse contexto, elas são 
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contempladas neste Conselho. Expõe que é uma assunto muito debatido atualmente, inclusive esteve em um 
encontro na FGV com várias lideranças, discutindo a regulamentação do Ministério Público nas Fundações 
Privadas e o quanto está interferindo a favor e contra o seu crescimento e o quanto contribuem no desenvolvimento 
do Estado. No Rio Grande do Sul, tem uma Associação Rio-grandense de Fundações, presidida pela Sra. Mariza 
Bozzetto, muito organizada e vinculada a Confederação Nacional de muitas Federações privadas do País e que 
fazem um trabalho com finalidades sociais, um patrimônio social que está sendo muito discutido nacionalmente e 
que faz uma provocação nesse aspecto, trazendo essa pauta. 

O Secretário, Sr. Claudio Gastal – destaca duas frentes; a primeira é para encaminhar ao grupo toda a 
programação de GovTech para obter sugestões, se for o caso, e a segunda determina abrir discussão sobre esta 
questão das fundações para o qual a  Dra. Janine Borges Soares se coloca à disposição para participar tendo em 
vista que está acompanhando as tratativas nacionalmente. O Secretário informa que todos participantes do CEDE 
receberão um link para inscrição e credenciamento para o South Summit,  nos dias 4, 5 e 6 de maio. Além disso, a 
Secretaria Estadual da Educação apresentará as equipes selecionadas como finalistas do HackaTchê Seduc RS, 
cujos os estudantes da rede estadual de educação terão a oportunidade de participar do South Summit Brasil, 
evento internacional com foco em tecnologia e inovação.     

Educação Empreendedora – O Diretor-Superintendente do SEBRAE RS e Conselheiro do CEDE, Sr. André 
Vanoni de Godoy, diz ser importante trazer este o tema para o CEDE por ser a educação transversal a qualquer 
iniciativa que se faça, em qualquer sociedade e estágio de desenvolvimento. O SEBRAE trabalha com dois eixos 
que são a educação e o empreendedorismo para o sistema educacional brasileiro com objetivo de complementar a 
formação dos jovens, atuam desde o ensino fundamental até o superior. Tem trabalhado em conjunto com a 
Secretaria da Educação para que o SEBRAE possa contribuir na construção do currículo para o itinerário 
informativo do eixo empreendedorismo que vai percorrer no RS ano 2023, sendo que as escolas privadas já estão 
implementando a partir deste ano o que é uma obrigatoriedade da BNCC – Base Nacional Comum Curricular, 
inclusive faz parte do mapa estratégico do Governo. Anuncia a fala da Sra. Fabiana Moraes Pinho do SEBRAE de 
Minas Gerais – Coordenadora do Centro de Referência da Educação Empreendedora que já tem experiência no 
Governo de Minas Gerais na construção desse itinerário informativo voltado ao empreendedorismo e da Sra. 
Claudia Lobo representante da Secretaria de Educação de Minas Gerais para contar a sua prática em um 

benchmarking para tentarmos construir essa jornada nas escolas do RS. 

Sra. Fabiana Moraes, Coordenadora do Centro de Referência da Educação Empreendedora e Gerente da 
Unidade de Educação e Empreendedorismo do SEBRAE de Minas Gerais – cumprimenta a todos, agradece o 
convite do Conselheiro, Sr. André Godoy. Começa dizendo o quanto avançaram no Estado sendo parceiros e as 
perspectivas de forma a gerar impacto da educação empreendedora para os estudantes e o sistema escolar. 
Explica que eles têm uma Escola de Ensino Médio e Técnico e um projeto social de educação técnica para 
estudantes de escola pública que é o Núcleo de Empreendedorismo Juvenil o que trouxe experiência em sala de 
aula como escola, trazendo uma aproximação do SEBRAE com o Estado. O Governo de Minas Gerais, por meio 
da Secretaria de Educação, iniciou um trabalho desenvolvendo o ensino médio em tempo integral profissional e o 
SEBRAE com outras quatro instituições: ICE – Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, ITAÚ Educação e 
Trabalho, Instituto Natura e Instituto Sonho Grande foram convidadas a desenvolver esta atividade em parceria 
com a Secretaria Estadual com dezenove matrizes do ensino técnico para que seja articulada com o ensino médio 
no turno integral. O SEBRAE, junto com o Itaú Educação e Trabalho, desenvolveu um módulo na perspectiva do 
empreendedorismo e do mundo do trabalho, então, todas as matrizes do Estado hoje tem um bloco que estimula o 
desenvolvimento das competências, do comportamento empreendedor para que esse estudante tenha uma nova 
visão para sua vida por meio da experimentação de projetos de atividades práticas gerando transformação no dia a 
dia dele, um protagonismo. Passa a palavra para a Profª e Coordenadora do Ensino Médio, Sra. Claudia Lobo, 
compartilhar a experiência realizada em conjunto SEBRAE x SEDUC e os resultados desse trabalho que começou 
em 2019-2020.  

Profª Claudia Lobo representante da Secretaria de Educação de Minas Gerais – se apresenta como 
Coordenadora do Ensino Médio, em tempo integral, na Secretaria de Educação. Relata que esta política nasceu 
em 2017, passando por uma transformação em 2019. Estão na perspectiva da meta 11 do Plano Nacional de 
Educação que é primeiramente tentar ampliar o número de escolas que ofertem a educação profissional 
tecnológica para construção de uma política inovadora. Atualmente tem 152 escolas que ofertam a educação 
profissional tecnológica com o eixo do empreendedorismo, são 19 cursos diferentes com base no estudo das 
localidades onde estão implantados e o potencial de cada região e a empregabilidade; pensando na formação 
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desses jovens para o mundo do trabalho. Apresenta um material muito importante que é o livro editado com todos 
os parceiros que estão envolvidos na educação profissional tecnológica e que conta a trajetória de implantação da 
educação integral profissional. 

Sr. Lucas Salomon da Silva Fuhr, Ouvidor-Geral do Estado RS – cumprimenta o Conselheiro do CEDE, Sr. 
André Godoly pela iniciativa e diz que foi Diretor-Executivo do PROCON RS e Presidente Conselho Estadual  de 
Defesa do Consumidor e, no último período, aprovaram a destinação de 1 milhão e 200 mil reais para educação ao 
consumo e entendem que essa educação praticamente tem os mesmos conteúdos dos temas educação 
empreendedora e financeira. Esse valor vai para investimentos em política de educação para crianças e 
adolescente; então para Fábrica de Gaiteiro - Instituto Renato Borghetti de Cultura e Música receberá 200 mil reais 
do Fundo Estadual do PROCON que são recursos das multas arrecadadas. Esse Instituto tem a capilaridade de 
treze municípios com crianças de 7 a 15 anos e é este público que precisamos capacitar para quando se tornarem 
adultos tenham compreensão da educação financeira e empreendedora. Os outros 1  milhão de reais serão 
destinados para o POD SOCIOEDUCATIVO - Programa De Oportunidades e Direitos Socioeducativo, da Secretaria de 
Justiça e Sistemas Penal  e Socioeducativo,  que atende mais de mil jovens. 

Sr. Vicente Perrone,  Secretário de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre - A Prefeitura assinou junto 
com o SEBRAE RS o Programa Cidade Empreendedora para Porto Alegre e tem praticamente mil horas de 
educação empreendedora para os alunos e professores da rede municipal. É mais uma parceria que junta o 
escopo principal do Comitê de Desburocratização e Empreendedorismo que é a educação empreendedora, então, 
50% para cada do investimento de um milhão de reais para os próximos dois anos que visa esta questão 
educacional e empreendedorismo.  

Sr. Márcio Schuch Silveira, Presidente do CRCRS, Conselho Regional de Contabilidade do Estado RS – 
parabeniza o SEBRAE e diz que também são parceiros no projeto Contador Parceiros com foco em capacitar os 
profissionais da contabilidade para atuar em gestão, empreendedorismo e inovação. Propõe um novo lançamento 
do referido Projeto e que se trabalhe em conjunto com o SEBRAE, CEDE e fazer uma agenda para potencializar 
todos os projetos que o SEBRAE já tem e ter uma pulverização maior na sociedade.     

Sr. Rainer Grigolo Alves, Diretor-Executivo do PROCON RS – cumprimenta a todos, agradece a menção do 
Ouvidor-Geral, Sr. Lucas Fuhr, e parabeniza o Conselheiro André Godoy pelo projeto. Aproveita para destacar o 
legado deixado pelo Sr. Lucas Fuhr da destinação de verba para um projeto importante e relevante para educação 
financeira e o consumo. O PROCON está apresentando um projeto de educação ao consumo a partir de hortas 
urbanas para os jovens terem essa visão. Estão discutindo ideias macro em reuniões de setores para passar 
educação ao empreendedor, fornecedor, bem como estão automatizando por meio da plataforma modri para 
agilizar os atendimentos ao consumidor e evitar as filas na retomada dos atendimentos presenciais, resultado da 
parceria com a PROCERGS.  

Sr. Daniel Santoro, Conselheiro do CEDE – sugere estabelecer um grupo de trabalho no Comitê de Governança 
sobre educação empreendedora, uma vez que na vinda da Secretária da Educação, Sra. Raquel Teixeira, já se 
tratou desse tema. Talvez se possa canalizar todas essas iniciativas e identificar quem poderá compor, inclusive 
com a participação da SEDUC, tratar de empreendedorismo mais a longo prazo.    

Sr. André Vanoni de Godoy, Diretor-Presidente do SEBRAE RS e Conslheiro do CEDE – faz uma referência 
ao depoimento da Fabiana Pinho e da Claudia Lobo no que diz respeito ao trabalho na educação do Estado de 
Minas Gerais tem mudado o perfil dos jovens mineiros. A Escola Técnica mencionada é a melhor de Belo Horizonte 
e tem fila para matricular os alunos, porém é uma escola paga e cara; assim foi criado o Núcleo de 
Empreendedorismo Juvenil que é uma escola voltada para alunos de escolas públicas. O SEBRAE RS está 
trazendo esse modelo de ensino para o Rio Grande do Sul porque visa ofertar esta competência para a população 
mais vulnerável, sendo que a SEDUC é parceira para procurar uma escola que possam aplicar esse modelo, 
provavelmente de Canoas, já tem contratado com uma escola da Rede Sinodal de Educação de São Leopoldo 
para também aplicar esse modelo e, no longo prazo, mudar o perfil de desenvolvimento do nosso Estado. Desse 
Núcleo de Empreendedorismo Juvenil de Minas Gerais, surgiu os Embaixadores da Educação que criou o evento 
que já teve duas edições, com duas edições, Crie o Impossível – maior sala de aula aberta do Brasil, para alunos 
de escolas públicas e muitos deles em situação de vulnerabilidade e entram em contato com empreendedores 
sociais que venceram a partir das circunstâncias que as crianças ainda enfrentam. Comunica que em junho deste 
ano estarão trazendo para o RS a edição brasileira do Crie o Impossível no Estádio Beira-Rio e que pretendem 
colocar nove mil alunos. Cita a Janaína Medeiros, Gerente de Políticas Públicas, lidera os processos na área da 
educação do SEBRAE RS. Finalmente, recomenda que o GT Educação Empreendedora proposto pelo Conselheiro 
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Daniel possa pensar estrategicamente a estrutura a longo prazo, contudo que possa auxiliar, com a participação do 
SEBRAE RS, a Secretaria de Educação no itinerário e e a construção do currículo para aplicar a partir do ano 
2023. O Secretário, Sr. Claudio Gastal esclarece que já havia conversado com a Raquel Teixeira e a Secretária 
Adjunta, Stefanie Eskereski e solicita a Aline Mendes, Chefe de Gabinete da SEDUC, um posicionamento.  

Sr. Walter Lídio, Conselheiro do CEDE – expõe que o referido grupo seja amplo para caber o empreendedorismo 
e não ter atividades paralelas, mas pensar nessa modelagem para justamente trazer essa ferramenta poderosa do 
SEBRAE neste contexto contemplando a educação e com o apoio da sociedade. O Sr. André Vanoni de Godoy 
complementa dizendo que precisam concluir o currículo para ser aplicado no próximo ano. 

 
 

Status da Implantação Tudo Fácil Empresas no Interior – Dr. Tomás Holmer, Coordenador do DescomplicaRS, 
explica que a ideia é apresentar, mensalmente, o status da Implantação do Tudo Fácil Empresas nos Municípios. 
Temos a adesão de Porto Alegre, 32 municípios em processo de implantação e o de Alvorada que não aderiu. 
Depois de um longo trabalho e percorrido mais de vinte municípios, esclarece que o Tudo Fácil Empresas não é só 
uma plataforma de abertura de empresas, mas de viabilidade automática para todas as atividades, gratuitamente e 
a padronização da tabela de CNAEs de baixo risco, com possibilidade de acelerar os casos de médio e alto risco.  

Sr. Vicente Perrone, Secretário de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, entende que o principal 
benefício é o de incorporar na mentalidade estatal, do servidor, essa diretriz de ordenamento com viés de 
desburocratização, diminuição de processos e facilidades no aspecto de atividade econômico. Informa que o 
próximo passo é fazer uma revisão normativa desde 2003, pois já tem um grupo lendo os Diários Oficiais e 
analisando legislações.      

 

Sra. Lauren Momback, Presidente da JUCIS RS, continua a apresentação do Status da Implantação, com uma 
Tabela indicando as quatro etapas necessárias para adesão e a situação de cada município visitado. Portanto, os 
20 municípios descritos na tabela representam 54% de empresas com CNPJ ativos e, em menos de 60 dias, 
estamos com 33 municípios que já aderiram o projeto, 07 com viabilidade automática de endereços. A Junta 
Comercial está oferecendo automatização para todos os municípios e os que não tem condições de aderir ao 
projeto terão automatização dos endereços para liberar o servidor. Destaca que Novo Hamburgo foi o primeiro 
município que implementou a viabilidade de endereço em menos de trinta dias, e final de abril será o primeiro a ter 
implantado o Tudo Fácil Empresas. Estão avançando a cada semana com os municípios e os grupos de trabalho 
com as etapas técnicamente. 

Dr. Tomás Holmer ratifica que pretendem mostrar visualmente esse controle e que vai gerar competitividade entre 

os municípios para evoluir nas etapas.  

Sra. Lauren Momback - quanto a última etapa – isenção de taxas, muitos municípios não cobram, mas observou 
que alguns têm a Lei de Liberdade Econômica mas cobram as taxas, então já estão realizando essa revisão.     
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Secretária Municipal de Novo Hamburgo, Paraskevi Bessa-Rodrigues – agradece o trabalho árduo que está 
sendo feito em parceria com a Junta Comercial RS e expõe que esta luta da Pres. Lauren para alavancar a 
competitividade dos municípios e desburocratizar os nossos processos, trata-se de um grande iniciativa. Em Novo 
Hamburgo, eles têm como visualizar os seus processos pois de 480 dias para abrir uma empresa mudou para o 
tempo real o que considera um fato histórico, uma vez que 99% da economia é baseada em micro e pequenas 
empresas, a maioria são empresas de médio e baixo risco, todavia depois de todas as realizações com o SEBRAE 
RS e a parceria com a JUCIS RS permite dizer para a comunidade que poderão abrir a empresa em dez minutos e 
isso é muito gratificante para o município, pois as planilhas estão sendo usadas como um case nacional de 
sistematização. 

Rose Pereira, Gerente de Inovação e Captação da SEDEC Novo Hamburgo – também agradece o trabalho 
com a JUCIS RS e a equipe da Redesim, afirmando que já estão com a viabilidade automática desde a semana 
passada em funcionamento, tem orgulho de dizer que Novo Hamburgo está servindo de exemplo. A Tabela do 
Plano Diretor terá um case como modelo e foi preparada para subir como sistema de análise da Redesim, portanto 
registra o seu orgulho.   

Sra. Lauren Momback – anuncia que o município de Novo Hamburgo serão um case a ser apresentado pelo 

SEBRAE Nacional e o DREI por meio de uma live para municípios do Brasil. 

Daniel Santoro, Conselheiro do CEDE – pede para registrar um agradecimento especial ao Dr. Tomás Holmer 
que tem liderado esse projeto e pela mobilização. Coloca que percebeu o município de Alvorada no Gráfico, o qual 
não aceitou a adesão; então propõe convidá-los para participar de uma reunião e constatarem os benefícios desse 
processo de integração.  Refere-se aos resultados aqui apresentados e observa que é um trabalho de três linhas 
de atuação do CEDE: a Redesim, cita o Sr. Márcio Benedusi, do SEBRAE RS que já rodou o Estado do RS junto 
com o Silvio Ramão da JUCIS RS; a Lei da Liberdade Econômica e o Tudo Fácil Empresas, tudo vinculado com o 
South Summit, pois estamos fazendo a transformação digital no Estado, vamos para um patamar de ambiente 
competitivo no Estado. Com isso temos a camada normativa, tecnológica  e das integrações das tabelas para 
poder chegar  nesse ponto, entretanto, foi trabalhado no Comitê da Revisão Legal, um PL para adequar os CNAEs 
de riscos dos Bombeiros, por isso considera importante este ponto para a modernização. 

Dr. Ney Wiedemann Neto, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado RS – explica que nos últimos dois 
anos, como Vice-Presidente do TJ RS e, a partir de fevereiro, com nova administração, foi convidado a permanecer 
no CEDE representando o Tribunal. Além de ser o Desembargador de uma Câmara de Direito Empresarial, 
assumiu o cargo de Diretor da Escola Judicial do Tribunal de Justiça que realiza cursos de formação e capacitação 
para oito mil servidores e quase mil magistrados, especialmente na área de gestão, administração, inovação. 
Considerando que todos os Poderes e Instituições têm escolas coloca que é possível trocar experiências, ideias e 
compartilhar eventos, então coloca-se à disposição. Buscaram uma aproximação com o SEBRAE RS, em termos 
de cooperação e parceria, quando ainda estava na Presidência, pois a ideia é que possam compartilhar a expertise 
e o conhecimento para auxiliar na área da formação, gestão e do empreendedorismo. Relata, ainda, que está 
envolvido com questões do Sistema Prisional, no que se refere aos presos, egressos e os de liberdade condicional, 
estabelecendo diálogo com o Secretário Mauro Hauschild, como o intuito de viabilizar a reinserção dos presos na 
sociedade, no mercado de trabalho e o empreendedorismo seria um caminho, seja por cartilha, palestra e discutir 
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como podemos qualificar esse público.  

Sr. André Godoy, Conselheiro do CEDE, diz que desde de 2019 o SEBRAE tem uma parceria com a Secretaria 
de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo e o MPRS com a APAC – Associação de Proteção e Assistência aos 
Condenados, hoje, 97% estão estudando; sendo que 25,7% estão cursando ou iniciando o curso superior ou pós-
graduação, 37% o EJA com o SESI, 14% o ensino médio e 20% o curso preparatório para o ENEM. O SEBRAE fez 
doação de computador, realizando cursos de capacitação, então, sugere ampliação.                            

Dr. Ney Wiedemann Neto, para concluir fala sobre outro desdobramento que talvez relacionado à Junta Comercial 
pois essas pessoas muitas vezes não sabem como fazer uma MEI, logo, o objetivo deste Conselho de simplificar, 
desburocratizar, criando oportunidades de mercado para essas pessoas que precisam de apoio para se 
reintegrarem na sociedade. Dá a notícia de que o TJ RS está instalando as Varas Regionais Empresariais e que 
serão cinco para cuidar do direito empresarial de todo o RS com processos 100% eletrônicos; terão Juizes 
Especialistas e equipe de trabalho treinada em Direito Empresarial. O Grupo de Trabalho da Mediação e 
Conciliação está retomando com força e vigor as atividades com uma reunião presencial marcada para o dia 17/05. 
Dr. Tomás Holmer complementa dizendo que essa reunião será presencial, na SPGG e a ideia é levar o tema da 
Mediação e Conciliação para os universitários.   

Sra. Lauren Momback, considera extremamente importante essa iniciativa referente a questão dos apenados e do 
regime semi-aberto e que sugeriu a JUCIS criar um grupo com advogados, contadores, administrador e economista 
para ajudar ele entender sobre planejamento, abertura de empresa, transmitir um conhecimento básico. Com 
relação aos MEIs a Junta Comercial não tem gerência sobre abertura ou fechamento, mas está em contato com a 
Secretaria Especial de Economia para buscar uma forma criar um grupo para tratar deste tema. O Secretário, Sr. 
Claudio Gastal recomenda falar com o Sr. Geanluca Lorenzon a respeito para acelerar o processo. 
Sr. Walter Lídio – no que se refere a APAC considera um trabalho diferenciado e que a sociedade civil poderia 
participar mais deste Programa, um modelo efetivo que pode progredir e com maior aproveitamento. 
 

Dr. Bruno Pinto de Freitas – quando foi Assessor Jurídico da Presidência do Tribunal de Contas RS tomou a 
iniciativa de a partir da Escola do TCE RS fazer Termo de Cooperação com as escolas das outras 
instituições.Considera acessível concentrar esforços para o assunto que for com a visão institucional e preparo 
técnico de cada corporação trazendo para este lado com a finalidade de abordar o empreendedorismo. Elogia a 
Junta Comercial RS, pois recebeu na Casa Civil, a Associação Comercial de Novo Hamburgo e que considera este 
município um case de sucesso resultado da atuação da JUCISRS e do Dr. Tomás Holmer por essa ação de 
Governo.  

O Secretário, Sr. Claudio Gastal,relata que na semana passada a SPGG, junto com a SEDUC e SJSPS foi 
assinado uma parceria com o Instituto Caldeira para nesta linha, uma vez que estão trocando vários acordos com 
várias empresas de tecnologia sugere vincular com o público da Secretaria de Justiça e Sistema Penal e 
Socioeducativo e marcar uma conversa com o Diretor Executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério, para parceria 
com o TJ RS.             

Sra. Lauren Momback – agradece a consideração do Dr. Bruno Freitas e a parceria do Dr. Tomás Holmer nos 
trabalhos junto aos municípios e comunica que haverá a III Jornada JUCIS RS de Interiorização programada para 
última semana de maio 2022. 

O Secretário, Sr. Claudio Gastal, sobre a última reunião do CEDE realizada em Santo Antônio da Patrulha, diz 
que há uma série de complexidades, todavia para o município que recebe este Conselho decorre em um grande 
fator multiplicador, então, propõe tentar-se interiorizar o CEDE como pauta o que é uma forma de mobilizar.  

Encaminhamentos 

1. Dr. Ney Wiedemann Neto, Desembargador do Tribunal de Justiça RS – sugere que a Ouvidoria-Geral do RS 

acompanhe os trabalhos do CEDE e receba do Presidente situações que extrapole a nossa competência.           

2. Dr. Bruno Freitas, Secretário-Chefe da Casa Civil, Adjunto e Vice-Presidente do CEDE – A Casa Civil se 
solidariza e se associa a manifestação do Desembargador Ney Widemann, no sentido de colocar a Ouvidoria 
como um assistente permanente neste Conselho. 

3. Sr. Daniel Santoro, Conselheiro do CEDE – recomenda que se crie um grupo de trabalho, no Comitê de 
Governança, incluindo essa questão da Ouvidoria para trazer a este Conselho de forma organizada, estruturada 
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e com as sugestões de maneira a considerar toda a jornada que já foi realizada.  

4. Sra. Marjorie Kaufmann, Secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura – compreende que as pessoas 
desconhecem os caminhos somado a falta de comunicação, propõe pensar nesse componente como 
estruturante para informar a sociedade que tem esse canal. 

5. O Secretário, Sr. Claudio Gastal, antes de passar para o próximo assunto da pauta, encaminha Regimento 
Interno do CEDE para aprovação na próxima reunião do Conselho e se planeja como podemos atuar junto com a 
Ouvidoria-Geral no Comitê de Governança. 

6. O Secretário, Sr. Claudio Gastal – destaca duas frentes; a primeira é para encaminhar ao grupo toda a 
programação de GovTech para obter sugestões, se for o caso, e a segunda determina abrir discussão sobre esta 
questão das fundações para o qual a  Dra. Janine Borges Soares se coloca à disposição para participar tendo em 
vista que está acompanhando as tratativas nacionalmente. 

7. Sr. Márcio Schuch Silveira, Presidente do CRCRS, entende que capacitar os profissionais da contabilidade 
para atuar em gestão, empreendedorismo e inovação; assim, propõe um novo lançamento do referido Projeto e 
que se trabalhe em conjunto com o SEBRAE, CEDE e fazer uma agenda para potencializar todos os projetos que 
o SEBRAE já tem e ter uma pulverização maior na sociedade.     

8. Sr. Daniel Santoro, Conselheiro do CEDE – sugere estabelecer um grupo de trabalho no Comitê de Governança 
sobre educação empreendedora, uma vez que na vinda da Secretária da Educação, Sra. Raquel Teixeira, já se 
tratou desse tema.  

9. Finalmente, recomenda que o GT Educação Empreendedora proposto pelo Conselheiro Daniel possa pensar 
estrategicamente a estrutura a longo prazo com a participação do SEBRAE RS, a Secretaria de Educação no 
itinerário e a construção do currículo para aplicar a partir do ano 2023. O Secretário, Sr. Claudio Gastal esclarece 
que já havia conversado com a Raquel Teixeira e a Secretária Adjunta, Stefanie Eskereski, solicita a Aline 
Mendes, Chefe de Gabinete da SEDUC, um posicionamento. 

10. Sra. Lauren Momback, no que se refere a questão dos apenados e do regime semi-aberto sugeriu criar um 
grupo com advogados, contadores, administrador e economista para ajudar ele entender sobre planejamento, 
abertura de empresa, transmitir um conhecimento básico. Com relação aos MEIs na abertura ou fechamento, 
está em contato com a Secretaria Especial de Economia para buscar uma forma criar um grupo para tratar 
deste tema. O Secretário, Sr. Claudio Gastal recomenda falar com o Sr. Geanluca Lorenzon a respeito para 
acelerar o processo. 

 

O Sr. Presidente, Secretário Claudio Gastal - agradece a presença dos que estão presencialmente e virtualmente 
dando por por encerrada a reunião.  

 
 
 
 
 
 


