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LOCAL:  CLUBE RECREATIVO PATRULHENSE, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 
 

REGISTRO 

No dia 18 de março de 2022, às 10h30, realizou-se a reunião mensal do Conselho Estadual de 

Desburocratização e Empreendedorismo – CEDE, no município de Santo Antônio da Patrulha. O Secretário do 

Planejamento, Governança e Gestão e Presidente do CEDE, Sr. Claudio Gastal inicia a reunião explicando que 

será juntamente com a Interiorização da Junta Comercial como piloto de interiorização do CEDE na linha de 

mobilização das Prefeituras levando as pautas deste Conselho e apresenta cada um dos participantes 

presenciais e virtuais.   

Pauta  - Ações 2022: 

 Regimento Interno do CEDE 

 Apresentação da Composição do CEDE após a nova lei 

 Comitê Governança, Comitê Revisão Legal, Comitê Redesim, Comitê Liberdade Econômica, Grupo de 

Trabalho Tudo Fácil Empresas, Atualização do SOL – CBM  

 Palavra aberta 

PARTICIPAÇÕES PRESENCIAIS 

 
CONSELHEIROS DO ESTADO RS: 
Secretário do Planejamento, Governança e Gestão e Presidente do CEDE, Claudio Gastal 
Secretário do Desenvolvimento Econômico, Edson Brum 
Secretário do Turismo, Ronaldo Santini 
 

CONVIDADOS ESPECIAIS: 
Presidente da JUCIS RS, Lauren Momback 
Secretária Municipal de Novo Hamburgo, Paraskevi Bessa-Rodrigues 
Vereador de Porto Alegre, Felipe Camozzato 
CRCRS, Conselho Regional de Contabilidade do Estado RS, Márcio Schuch Silveira 
SESCON RS, Flávio Ribeiro Júnior 
 

CONVIDADOS:  
Prefeito Municipal de Santo Antônio da Patrulha, Rodrigo Massulo,  
Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha,  
SEMIR/SEME – Secretaria de Modernização Institucional e Regional /Secretaria Especial de Modernização do 
Estado da Presidência da República, Ricardo Vieira de Queiroz 
 

COORDENADORES: Tomás Holmer e Tiago Bona 
ASSESSORIA TÉCNICA: Magnum Eltz e Neusa Beatriz Bueno 

PARTICIPAÇÕES ONLINE 
 

CONSELHEIROS DO ESTADO RS: 
Secretário-Chefe da Casa Civil Adjunto, Dr. Bruno Pinto de Freitas 
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 
 

CONVIDADOS PERMENENTES: 
Defensoria Pública do Estado RS, Representante Dra. Regina Rizzon Borges de Medeiros 
Ministério Público, Representante Dra. Janine Borges Soares 
Tribunal de Contas do RS, Representante Sr. Evandro Homercher 
 

CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: 
André Vanoni De Godoy, Diretor-Presidente do SEBRAE RS.  
Marlos Schmidt 
Walter Lídio 
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CONVIDADOS ESPECIAIS: 
Secretaria de Comunicação, Representante Marcelo Egídio Flach 
Secretaria da Educação, Secretária Raquel Teixeira  
SEBRAE RS, Janaína Zago Medeiros 
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 
Ouvidoria-Geral do Estado Adjunta, Tibiara Lopes Prussiano 
Presidente do CREA-RS, Nanci Walter 
FEDERASUL, Representante Vice-Presidente de Economia, Fernando Marchet 
Ouvidoria-Geral do Estado, Lucas Fuhr 
Presidente do PROCON RS, Rainer G Alves 
PROCERGS, Presidente José Leal 
Corpo de Bombeiros Militar RS, Representante Cel. Alexandre Bittencourt 
Câmara Municipal de Porto Alegre, Vereadora Suplente Sâmila Monteiro 
Câmara Municipal de Santa Cruz do Sul, Vereador Rodrigo Rabuske 
EDP, Thaís Mellender Evangelista Travi 
EDP, Silvia Ortolan 
 

Regimento Interno do CEDE – O Secretário da SPGG RS, Sr. Claudio Gastal, agradece a presença do 

Deputado Ernani Polo, dos Secretários do Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, do Turismo, Sr. Ronaldo 

Santini, informando que este Conselho foi aprovado como Lei no Estado do RS; o primeiro Conselho Estadual 

de Desburocratização e Empreendedorismo no País depois de vinte e sete reuniões, processos e resultados.  

Dá inicio a sua apresentação sobre atualização do Regimento Interno e a estrutura do CEDE: o Comitê de 

Governança, DescomplicaRS, Comitê Revisão Legal, Comitê Redesim e Comitê Lei de Liberdade Econômica, 

aproveitando este momento para entregar a Revista CEDE ao Prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Sr. 

Rodrigo Massulo. Esclarece que a Lei do CEDE foi aprovada e o próximo passo será a regulamentação do 

Regimento Interno para o qual aguardamos a aprovação e/ou as considerações para que possamos apresentar 

na próxima reunião deste Conselho, em abril. Os Conselheiros concordaram com esta orientação.  

 
 

Composição Paritária, Convidados Permanentes e Participantes Especiais constantes na Lei nº 15.770/21, art. 

3º, aprovada na Assembleia Legislativa por unanimidade, o Secretário agradece os Deputados Augusto Lara, 

Ernani Polo e Gabriel Souza os quais, no início do seu mandato, participaram das reuniões do CEDE. Todos 

compõem o Conselho que tem por objetivo ser aberto para o diálogo, para construção de consenso na busca 

pela desburocratização e empreendedorismo com convicção do caminho a ser seguido.   
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O Secretário Claudio Gastal comunica será apresentado o Comitê de Governança que semelhante a uma 

Estrutura Analítica de Projetos, traz as ações e frentes de trabalhos dos Comitês e GTs, com a sua 

coordenação, a ser pautado pelo CEDE em 2022. Explica, ainda, que Comitês são permanentes e GTs 

temporários.  

 
Tomás Holmer – Coordenador do DescomplicaRS, coloca que o Comitê de Governança, coordenado pelo 

Conselheiro Daniel Santoro,  recebe as demandas que chegam pelo CEDE e faz um breve relato sobre cada 

uma listada neste Comitê as quais são discutidas e monitoradas. O Cel. Alexandre Bittencourt apresentará o 

que evoluímos este ano e até o final de 2022 na Expansão do SOL-CBM e o PL dos Bombeiros a ser 

encaminhado para Assembleia Legislativa RS para alteração referente a Lei de Liberdade Econômica, na 

questão do item burocracia nos Cartórios, Tabelionatos, Registros de Imóveis já estamos conversando com o 

Sr. Ricardo Vieira de Queiroz, Diretor de Modernização do Ambiente de Negócios do Governo Federal, inclusive 

está participando desta reunião online; Ranking de competitividade trataremos sobre o tempo de abertura de 

empresas; Fortalecimento da Mediação e Conciliação no RS, com a nova presidência do Tribunal de Justiça do 

RS, será mantida a representação do TJRS com o Desembargador, Dr. Ney Wiedemann Neto. 

 
Dra. Maria Patrícia Mollmann – Subchefe Jurídica da Casa Civil e Coordenadora do Comitê Revisão 

Legal – relata sobre o planejamento deste Comitê para o ano 2022. Em relação a Assinaturas Eletrônicas – 

Sistema do PROA/Utilização da assinatura GOV.BR nos processos administrativos do RS é de se adequar 
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à legislação federal das assinaturas eletrônicas, simplificar o acesso do usuário externo, em especial, 

assinaturas de convênios, contratos; a sua interação com a administração pública. Ressalta que a atuação 

deste Comitê é sempre integrada com as áreas técnicas e que vamos precisar do DGTIC, SPGG, EDP, 

Procergs porque envolve sistemas informatizados e quais os limites para que não se lance uma normativa que 

não tenha o suporte de execução e não gerar insegurança jurídica. O Secretário, Sr. Claudio Gastal, solicita 

colocar nessa discussão a Secretária-Adjunta, Sra. Izabel Matte, pois está sendo feita a revisão da Governança 

de Convênios, integração de sistema FPE, ou seja, verificar o trabalho que está sendo feito no 

acompanhamento do Avançar; pois estamos revendo esta Governança para deixar como legado. Dra. Maria 

Patrícia diz que está planejando uma reunião com as áreas mencionadas e, assim, incluirá a Secretária-Adjunta 

Izabel.   O Secretário, Sr. Claudio Gastal, comunica que apresentou na reunião de Secretários e o Governador 

aprovou e já se começou a mudança de sistemas, talvez possamos incluir neste mesmo bojo.  

Quanto a Atualização da legislação sobre a Gestão da Redesim, tem um trabalho desenvolvido pelo Comitê 

de Liberdade Econômica, da Redesim e com grandes avanços na integração dos órgãos licenciadores e da 

simplificação que vem sendo feita. Há uma obrigação do Estado de ter um colegiado para dar suporte normativo 

e continuar esta integração, hoje, vem sendo desempenhado por estes Comitês do CEDE e, ainda, tem uma 

legislação sobre a Gestão da Redesim.  O Secretário, Sr. Claudio Gastal, solicita uma explicação para 

entender melhor e do SEBRAE RS também. Dra. Maria Patrícia relata que pela legislação federal tem um 

Comitê Nacional que faz a gestão da Redesim, o Estado também tem que ter o seu Comitê Estadual, porém a 

legislação estadual é antiga logo não reflete as Secretarias, o atual trabalho que vem sendo feito no âmbito do 

DescomplicaRS, então queremos avançar nessa legislação até para que permaneça como uma estrutura de 

Estado e funcionando bem para os próximos anos; os órgãos de licenciamento tem que estar conversando com 

Junta Comercial e fazendo integração permanente e normativa. Será um apoio para Junta Comercial, Industrial 

e de Serviços do RS e Secretaria de Desenvolvimento Econômico RS. A Sra. Janaína Zago, do SEBRAE RS, 

confirma que é preciso essa atualização na Legislação, pois hoje há um Conselho presidido pela JUCIS RS – 

Comitê da Redesim e já estamos atuando no CEDE para o que é necessário alinhar essas duas frentes de 

trabalho.  

Dra. Maria Patricia Mollmann - Regulamentação da Lei Gaúcha de Inovação – tema coordenado pelo 

Procurador da PGE, Dr. Luiz Fernando Krieger, Agente Setorial da SICT e membro deste Comitê. Pretende-se 

verificar o que tem de oportunidades, uma vez que a Lei Gaucha de Inovação foi aprovada no ano passado pela 

Assembleia Legislativa e tem  muitos pontos que necessitam de regulamentação e implementação, sendo que o 

Comitê de Revisão Legal se colocou à disposição para apoiar no que se entender de oportunidade como 

incentivo à pesquisa, inovação em empresas se for possível avançar este ano. O Secretário, Sr. Gastal 

questiona se este assunto está encaminhado ou tem cronograma e Tomás Holmer comunica que já está em 

andamento e com reuniões realizadas desde fevereiro, bem como será apresentado neste Conselho o 

monitoramento de cada ação dos Comitês.  

 
Sra. Janaína Zago, Coordenadora do Comitê Redesim – informa que hoje há 495 municípios integrados e 

utilizando o sistema, estão em processo de integração os municípios de Amaral Ferrador e Segredo, inclusive 

solicita apoio junto a estes dois que faltam. Esta parte da integração era uma primeira etapa do avanço da 

Redesim mas ainda precisa progredir na utilização do sistema, ou seja, a segunda etapa é a utilização do 
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Módulo de licenciamento da Redesim, assim como a integração do SIVISA, essas são as frentes deste Comitê 

para este ano. O Secretário, Sr. Gastal, pede a lista dos 184 municípios em processo de integração no SIVISA. 

 

.  

Sra. Lauren Momback, Presidente da JUCIS RS - Comitê Liberdade Econômica, expõe que havia trinta 

atividades de baixo risco e foi realizado um trabalho junto aos órgãos de licenciamento e tributário estadual e, 

assim, conseguiu-se chegar a 732 atividades de baixo risco e foi encaminhada a tabela para o CGSIM Nacional. 

Com a homologação, o Rio Grande do Sul passará a ser o primeiro Estado do Brasil a ter mais atividades de 

baixo risco. Para o ano 2022 serão apoiados os municípios do RS para regulamentação da Lei de Liberdade 

Econômica. No âmbito estadual a JUCISRS dará continuidade na integração dos órgãos FEPAM, VISA e CBM.               

 
Tomás Holmer – Coordenador do DescomplicaRS - Grupo de Trabalho Tudo Fácil Empresas, foi 

concluído o trabalho do TFE na capital, o projeto piloto já está em funcionamento. O GT pretende expandir o 

TFE para os vinte maiores municípios do Estado e como critério os maiores CNPJs. Afirma, ainda, que junto 

com a Presidente Lauren Momback estão visitando os Prefeitos e solicitam a participação dos Secretários de 

Desenvolvimento Econômico, da Fazenda e a empresa de TI, bem como as Associações Comerciais para o que 

o Secretário, Sr. Gastal, ressalta a importância do auxílio da FEDERASUL. Nestas reuniões buscam o 

engajamento, diagnóstico e o Termo de Adesão que é um Aditivo junto à Redesim. Quanto ao tempo, dúvida do 

Secretário, Sr. Gastal, esclarece que se houver um bom encaminhamento dentro da Prefeitura conseguem 

implementar no prazo de quatro a cinco meses. Tem parceria com a Empreendedor Digital – Integração de 

Sistemas, que atende as nove Juntas Comercial do Brasil, inclusive do RS, e com o SEBRAE RS dentro das 

Salas do Empreendedor. Expansão para o Interior – informa que o objetivo é atingir 61% dos CNPJs ativos com 

atividades de baixo risco e que o município de Alvorada não aderiu. O Conselheiro André Godoy  pergunta se 

esta meta é apenas para o ano 2022, pois o projeto é levar para um número maior de municípios. Encerra 

afirmando que para as próximas reuniões deste Conselho vai trazer a evolução de cada município.  
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Cel. Alexandre Bittencourt – CBM RS, Atualização do SOL – O Sistema Online está implantado em cinco 

Batalhões, antes estava com projeto piloto apenas no 8º BBM Canoas e no 11º BBM Santo Ângelo. Em março 

foram incluídos 6º BBM Santa Cruz do Sul, 10º BBM Santana do Livramento e o 12º BBM Ijuí, comunica que já 

estão atingindo 198 cidades gaúchas e 4.226.053 habitantes e indica os Batalhões que estarão com o sistema 

operante até o final de 2022.  Já iniciaram o treinamento para no dia 02 de julho, dia nacional do Bombeiro, 

colocarem mais cinco Batalhões que compreendem 251 cidades e 4.510.541 habitantes, isso aproximará os 

responsáveis técnicos e proprietários do Estado, facilitando o deslocamento com a tramitação totalmente online. 

Então, dos 497 municípios apenas 48 ainda estarão fora da implementação total, significando mais de oito 

milhões e setecentos mil habitantes do RS.  

O Secretário, Sr. Gastal, solicita quais são as funcionalidades que faltam e o parecer da Procergs sobre esta 

demanda. O Cel. Bittencourt diz que está na esteira de desenvolvimento a renovação dos Alvarás para 

homologação do CBM, controle de faixa, vistoria, distribuição para vistoria, memorial de aumento de área 

construída, o formulário de alteração de layout, endereço, suspensão de alvará, vinculação de instrutores e 

pessoas treinadas, renovação do alvará de prevenção contra incêndio, o gerenciamento do SOL, a parte de 

estatística do módulo PPCI completo; essas são as funcionalidades para serem produzidas pela PROCERGS, 

para estar pleno na questão do PPCI completo. O Presidente da PROCERGS explica que devido a demandas 

estão contratando duas ou três fábricas para melhorar o andamento e atender esse processo. O Secretário, Sr. 

Gastal, passa a palavra para o Vereador Felipe Camozzato que refere-se a adesão de Porto Alegre, explicando 

que tiveram a solicitação e um grupo de Vereadores já tinham reforçado com o município para adesão à 

SIVISA, licenciamento e também para o CBM estão dando suporte mas fica contente de saber que já foi feita 

adesão está avançando.    
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Palavra aberta – Secretário, Sr. Claudio Gastal, passa a palavra aos Conselheiros e Convidados que estão 

participando presencialmente e online para a sua manifestação sobre o Planejamento 2022 e Tudo Fácil. 
 

Vereador Felipe Camozzato – Cumprimenta a todos e agradece o convite para participar desta reunião. Sobre 

o trabalho conjunto com os Vereadores e diversas Entidades considera muito bom, inclusive, CRC e SESCON; 

diz que a CESPRO e SEPROG têm feito um importante trabalho quanto a Lei de Liberdade Econômica e, 

recentemente, Sandbox Regulatório, legislação aprovada em Porto Alegre e que auxilia nas autorizações de 

licenciamentos de empresas que não existe CNAE, atividades piloto, experimento, inovação e que está 

recebendo negativa do município para ser testado e tem que se deslocar para outro município. Já se tem marco 

legal de startups, mas vários municípios ainda precisa de legislação específica para desburocratizar e fazer 

esse avanço  o que deixa como contribuição para que o CEDE possa dar suporte. Tem conversado com outros 

Vereadores como o Ver. Ezequiel Peixoto Muniz. de Santo Antônio da Patrulha, que solicitou apoio e acredita 

que aqui neste Município, em breve, deve ser encaminhado o Sandbox Regulatório. Conclui colocando à 

disposição o seu Gabinete para transmitir o conhecimento sobre a legislação do Sandbox  e como foi o 

processo; bem como já estão em parceria com o município de Porto Alegre, Secretário Municipal de Inovação e 

Tecnologia, Luiz Carlos P da Silva, que está avançando com o Decreto regulamentador  o qual servirá de 

exemplo para os demais municípios, pois esta legislação está em dez ou doze municípios do Brasil e o Rio 

Grande do Sul terá uma oportunidade de se adiantar nesse sentido. 

 

Conselheiro Marlos Schmidt – agradece a receptividade mesmo que de forma virtual e coloca que como 

Conselheiro da Sociedade Civil, as frentes estão muito bem definidas e que temos ótimas oportunidades de 

evolução dos temas, neste ano de 2022. Destaca um assunto que está no GT de Inovação e Competitividade 

que deve evoluir quanto a discussão sobre juros zero para inovação e acredita que este Conselho possa atuar 

de forma conjunta na hora certa para dar agilidade e reforços necessários a este importante tema para os 

empreendedores. Gostaria, ainda, de sugerir para Lei de Liberdade Econômica, que se possa fazer um 

mapeamento, a exemplo da Redesim ou Tudo Fácil Empresas, de quais os municípios já têm essa lei em 

andamento e quais os nossos objetivos para o avanço neste ano de 2022, pois há uma diversidade, assim 

como para que possamos conhecer os municípios mais evoluídos e quais estão trabalhando esta pauta.  

O Secretário, Sr. Gastal, diz ser importante estes dois assuntos e no que refere à inovação sugerindo ao 

Secretário da SIC, Sr. Alsones Balestrin, se concordar, trazer para este Conselho. O Secretário, Sr. Balestrin, 

cumprimenta e parabeniza a todos por trazer a desburocratização; aceita a sugestão e informa que já foram 

realizadas reuniões de alinhamento, seria um programa entre a FINEP e Sistema Bancário do RS junto com o 

BADESUL, SEFAZ e que poderá se ter boas notícias para fomentar os empreendedores, iniciativa muito 

importante. Aproveita para anunciar que até o final do mês a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a FAPERGS 

estarão lançando Editais de 40 milhões de reais para fomentar o ecosistema, projetos de empresas, 

universidades, ou seja, recomeço da capacidade de investimentos do Estado na área de empreendedorismo e 

inovação.  O Secretário, Sr. Gastal, encaminha para o próximo encontro deste Conselho o assunto “juros zero”. 
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Secretária, Sra. Paraskevi Bessa-Rodrigues, do Desenvolvimento Econômico de Novo Hamburgo – 

agradece ao Secretário, Sr. Gastal, a oportunidade para o município de Novo Hamburgo contribuir nesta pauta 

e a Presidente da JUCISRS, Sra. Lauren Momback, para que o município possa trazer sua experiência na 

Jornada II Jornada JUCIS RS sobre o processo de implantação do Conselho Municipal de Desburocratização, 

inclusive, nesse sentido, coloca à disposição Novo Hamburgo para qualquer município do RS, pois são os 

primeiros a ter essa experiência no RS. Comunica que nas próximas semanas terão o estabelecimento da sua 

Sala Digital, numa caminhada de 480 dias e com a parceria do SEBRAE RS, da liderança do Secretário Claudio 

Gastal, da Junta Comercial para poder alcançar este objetivo para comunidade.  

Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do RS, Sr. Márcio Schuch Silveira – parabeniza a 

organização do evento, a Pres. Sra. Lauren Momback, o Dr. Tomás Holmer que tem sido parceiro e diz que 

podem contar com o CRC tanto na contribuição de ideias e sugestões de melhorias com,  principalmente, com 

capacitação dos profissionais da contabilidade. Se compromete continuar participante pois muito do que se 

discute neste Conselho vai refletir nos profissionais da contabilidade que assessoram e orientam os 

empreendedores, então, entende a responsabilidade do CRC em fazer com essas melhorias cheguem na 

ponta, diz que podemos contar com o Conselho Regional para fazer eventos e capacitações em conjunto e 

levar para os 38 mil profissionais do RS. 

Secretário do Turismo RS, Sr. Ronaldo Santini – cumprimenta a todos e refere que talvez seja essa a última 

reunião que vai participar tendo em vista estarmos para iniciar um processo eleitoral, agradece ao Secretário 

Claudio Gastal o convite e o privilégio de ter feito parte desse importante Fórum que é o CEDE, sonho que 

iniciou em 2015 quando ainda era Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do RS e instalaram a 

Comissão da Desburocratização do Estado. Sabiam da importância que era enfrentar esses problemas, fazer o 

revogaço que foi muito bem conduzido pela Dra. Maria Patrícia, a aproximação de todos os órgãos do Governo, 

juntar a iniciativa privada com o Estado, com os órgãos de fiscalização e controle porque o objetivo não era 

terminar com a burocracia, mas torná-la mais eficiente para trazer transparência nos processos, segurança 

jurídica. Hoje o RS é o estado que mais avançou em nosso País no que diz respeito à burocracia. Encerra o 

período no CEDE com o sentimento de dever cumprido, muito mais dos componentes do que do próprio 

Secretário de Turismo por ter se ausentado muitas vezes para levar a pauta do turismo nas regiões o que 

também foi importante por ser o RS o estado que mais investiu no Turismo no Brasil, fruto da 

desburocratização, do que o Governador Eduardo Leito, o Vice-Governador Ranolfo Vieira Júnior enxergam em 

relação ao turismo, a valorização dessa pasta, logo, tem muita gratidão e a certeza de que tudo o que foi feito 

valeu a pena para se deixar uma sociedade melhor a todos. O Secretário, Sr. Gastal, agradece ao Secretário 

Santini e apresenta o Sr. Ricardo Vieira de Queiroz, o qual já conversou com o Conselheiro Daniel Santoro, o 

Coordenador da ASJUD e do DescomplicaRS e com a JUCISRS agradecendo a sua participação. 
 

Diretor de Modernização do Ambiente de Negócios, da Secretaria Especial de Modernização do Estado 

da Presidência da República, Sr. Ricardo Vieira de Queiroz – agradece o convite e diz tem conversado com 

o Conselheiro Daniel Santoro e que defende o perfil de quem faz com que o cidadão seja o foco de todo 

trabalho e nesta reunião percebe que o alinhamento está perfeito. Relata que, embora o Banco Mundial tenha 

cancelado o Relatório do Doing Business Subnacional, já estão discutindo com um Instituto do Canadá que 

elabora o subnacional com o Instituto Mackenzie, em Brasília, para o avanço, então, não devemos parar o 

processo de melhorias que considera ser o que este Conselho está fazendo, pois farão o próximo relatório para 

o ano 2023. Na sua Diretoria de Modernização do Ambiente de Negócios continuam monitorando as medidas 

legais que são decorrentes do ambiente de negócios, pois entende que não adianta lançar a lei se a CVM não 

emitir as instruções normativas para fazer acontecer o que alterou na lei, seja no âmbito estadual ou federal. 

Esclarece tem um trabalho com relação ao pagamento de impostos, para o que estão fazendo reuniões com a 

Receita Federal, o SEFAZ para eliminar as obrigações acessórias, assim considera uma importante informação 

para os Contadores uma vez que traz melhorias para o cidadão e empresários. Em reunião com a Coordenação 

dos Comitês, fez um pleito para se trabalhar a eliminação da GIA no Governo do Estado do RS, pois metade 
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dos Estados já eliminaram esse processo. Proporcionará ao Contador ser efetivamente um Conselheiro do 

empresário e não consultor de obrigações fiscais e com relação à MP de Sistema Eletrônico dos Registros 

Públicos já iniciou o debate no Congresso Nacional e a ideia é trazer o máximo de digitalização possível, 

simplicidade e com foco no cidadão, um trabalho com mais de dois anos, logo foi aprovado em formato de MP 

porque tem que ser rápido para a recuperação da economia no Brasil. Então, para essa transformação pedem o 

apoio do RS junto aos Deputados para aprovação da mudança de um conceito. Encerra se colocando à 

disposição para auxiliar em alguma mudança em Lei Federal, um artigo que possa trazer uma transformação 

muito boa para a sociedade. (01:11:51 O Secr.Gastal convida p/participar do CEDE  – feita votação e por 

unanimidade foi eleito convidado-permanente risos para abrir essas frentes e fazer check in constantes) ????  

Vereador Felipe Camozzato, sobre o ranking de competitividade, Relatório Doing Business, pergunta ao Sr. 

Ricardo Vieira de Queiroz, se a ideia é seguir a mesma tecnologia de coleta com comparativos de anos 

anteriores. Responde que a ideia, desde 2019, é ter o efeito de continuidade, assim como estão tentando 

mapear o índice de competitividade global onde se possa mapear os Estados em relação ao trabalho, educação 

e segurança, por exemplo, um bloco que possa avaliar a abertura de empresa, alvará de construção, ou seja, 

tentam manter a lógica, entretanto não devem manter a mesma métrica do Doing Business porque é do Banco 

Mundial.  

Márcio S Silveira, Presidente do CRCRS, comunica que terão um evento onde estará presente o Sr. Wiliam 

Marchesi, Assessor chefe de Ambiente de Negócios do Ministério da Economia, apresentando o trabalho sobre 

o índice de competitividade dos municípios com uma tecnologia que envolve diversos eixos como a questão da 

regularização de empresas, licenciamento. Diz que, juntamente com a JUCISRS, serão os avaliadores externos 

para acompanhar o quanto cada um dos municípios tem conseguido evoluir e que estão alinhados com esta 

discussão e que é um dos propósitos da gestão do CRCRS para os próximos dois anos e que tem muito a 

compartilhar.  

Encaminhamentos 

 O Secretário, Sr. Claudio Gastal, solicita colocar nessa discussão a Secretária-Adjunta, Sra. Izabel Matte, 

pois está sendo feita a revisão da Governança de Convênios, integração de sistema FPE, ou seja, verificar 

o trabalho que está sendo feito no acompanhamento do Avançar; pois estamos revendo esta Governança 

para deixar como legado. Dra. Maria Patrícia diz que está planejando uma reunião com as áreas 

mencionadas e, assim, incluirá a Secretária-Adjunta Izabel. 

 O Secretário, Sr. Gastal, encaminha para o próximo encontro deste Conselho o assunto “juros zero”. 

 fez um pleito para se trabalhar a eliminação da GIA no Governo do Estado do RS, pois metade dos 

Estados já eliminaram esse processo. 

 

O Sr. Presidente, Secretário Claudio Gastal - agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião. 

 
 


