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

REGISTRO - ABERTURA 

No dia 13 de maio 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, agradece a participação de todos e 
apresenta a pauta a ser tratada nesta reunião.  
 

Pauta: 

 Abertura 

 Aprovação do Decreto e Regimento Interno do CEDE  

 Novo organograma do CEDE  

 Balanço do South Summit  

 Balanço do Fundopem após nova Legislação 

 Atualizações dos Comitês e Grupos de Trabalho 

 Palavra aberta 

 Encerramento 
 

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 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Repres. Sr. Joel Ernesto Maraschin 
Secretário do Turismo, Sr. Raphael Ayub  
 

CONVIDADOS PERMANENTES: 
Ministério Público, Representante Dra. Janine Borges Soares 
 

CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: 
José Renato S Hopf 
Walter Lídio Nunes 
 

CONVIDADOS ESPECIAIS: 
Secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Repres. Luana Winter  
Secretaria da Educação, Repres. Guilherme Corte 
Subchefia Jurídica da Casa Civil, Subchefe Maria Patrícia Möllmann 
SEBRAE RS, Repres. Márcio Benedusi 
CRCRS, Conselho Regional de Contabilidade do Estado RS, Márcio Schuch Silveira 
SESCONRS, Flávio Ribeiro 
Ouvidor-Geral do RS, Lucas Salomon da Silva Fuhr 
PROCON RS, Rainer G Alves 
Secretário de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, Sr. Vicente Perrone 
Assessor do Vereador Felipe Camozzato, na Câmara Municipal de POA, Sr. Gustavo Fernandes 
Corpo de Bombeiros Militar RS, Representante Cel. Alexandre Bittencourt 
 

COORDENADOR: Dr. Tomás Holmer  
ASSESSORIA TÉCNICA: Magnum Eltz  
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: Claiton Magalhães, Marina Ferreira da Silva 
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PARTICIPAÇÕES ONLINE 

CONSELHEIROS DO ESTADO RS: 
Procuradoria-Geral do Estado – PGE, Representante Procurador, Dr. Tiago Bona 
Secretaria da Fazenda, Representante Secretário da Receita Estadual, Ricardo Neves 
Secretário da Inovação, Ciência e Tecnologia, Sr. Alsones Balestrin 
 

CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: 
André Vanoni de Godoy 
Daniel Santoro 
Elis Radmann 
Marlos Schmidt 
 

CONVIDADOS PERMANENTES: 
Defensoria Pública do Estado RS, Representante Dra. Lígia Helena Fernandes Carvalho 
Tribunal de Justiça do RS, Representante Dr. Ney Wiedemann  
Tribunal de Contas do RS, Representante Auditora Pública Externa Ana Helena Scalco Corazza 
CONVIDADOS ESPECIAIS: 
Secretária do Planejamento, Governança e Gestão, Adjunta, Izabel Matte 
Secretaria de Comunicação, Representante Marcelo Egídio Flach 
SEBRAE RS, Repres. Janaína Medeiros 
SEBRAE RS, Guilherme Osório  
Secretária Municipal de Novo Hamburgo, Paraskevi Bessa-Rodrigues 
FEPAM RS, Repres. Jorge Augusto Berwanger Filho   
PROCERGS, Diretor Josué Barbosa 
Ouvidoria-Geral do Estado, Luci Batalha 
CREA RS, Vice-Presidente Nilza Luiza Venturini Zampieri 
Sociedade Civil, Márcio Burtet 
SPGG Diretor Geral, Robson Ferreira 
Tudo Fácil Empresas, Michelle Fonseca 
EDP, Diretor Hipárcio Stoffel 
EDP, Thaís Mellender Evangelista Travi  

 
1. Aprovação do Decreto e Regimento Interno do CEDE – Dr. Tomás Holmer: esclarece as principais 

propostas de alteração na Minuta do Regimento Interno encaminhado aos Conselheiros, como o acréscimo do 
Subcomitê da Redesim que está sendo trabalhado no Comitê Revisão Legal para a sua esrtruturação, foi 
acrescentado nas competências do CEDE para acompanhar e atuar nas ações da Ouvidoria-Geral do Estado 
nos temas relacionados a desburocratização e empreendedorismo e alteração da Vice-Presidência do CEDE, ou 
seja, da Casa Civil para o SEBRAE RS e, por último propor a suplência para a lista da Sociedade Civil que 
compõem o CEDE, inclusive sugere que o SEBRAE indique dois suplentes. Dra. Maria Patrícia Mollmann 
explica que seriam dois suplentes para na ausência de qualquer um dos Conselheiros, possam participar 
daquela reunião específica. O Conselheiro André Godoy ratifica as palavras da Dra. Maria Patrícia e entende 
que não precisa seis suplentes, apenas um ou dois para eventuais substituições e diz que está de acordo. O 
Conselheiro Walter Lídio sugere a escolha do suplente sob a perspectiva de que possivelmente possam 
ocupar uma posição efetiva para o caso de uma sucessão. O Secretário, Sr. Claudio Gastal, dá como 
aprovado o Regimento Interno e pergunta se há mais alguma colocação para o Decreto. Como não houve 
nenhuma consideração, também está aprovado o Decreto do CEDE .    
 

2. Novo Organograma do CEDE –  Dr. Tomás Holmer: informa que o Organograma já está com as alterações do 
novo Regimento Interno, com a finalidade de tornar o CEDE perene preservando todo trabalho realizado e passa 
a palavra para o Conselheiro Daniel Santoro que cumprimenta a todos e inicia explicando que ao longo desses 
três anos, trinta reuniões deste Conselho se construiu muito; faz uma breve explanação sobre o que é o CEDE o 
qual evoluiu para uma lei, a estrutura e como atua cada Comitê que são órgãos permanentes: Governança, 
Revisão Legal, Ambiente de Negócios e Educação Empreendedora e os Grupos de Trabalho (CEG Redesim, Lei 
Gaúcha de Inovação, Assinaturas Eletrônicas, Redesim, Lei de Liberdade Econômica e Tudo Fácil Empresas, os 
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quais são transitórios, pois dependendo das metas podem migrar para os Comitês ou terminar. O Secretário, 
Sr. Claudio Gastal, ratifica quem são os Coordenadores: Comitê Revisão Legal, Dra. Maria Patrícia Mollmann, 
Comitê Ambiente de Negócios, Dr. Tomás Holmer e Sra. Janaína Zago Medeiros, Comitê Educação 
Empreendedora, Sra. Janaína Medeiros, provisoriamente, solicitando ao Guilherme a indicação de representante 
da SEDUC, Comitê de Governança, Sr. Daniel Santoro e Secretaria Executiva, Dr. Tomás Holmer e equipe. O 
Conselheiro Walter Lídio coloca que a Educação Empreendedora tem outro movimento que é o Pacto pela 
Educação, fazer dois movimentos em paralelo quando são integrados tem que estar no mesmo vetor para 
maximizar o resultado; educar o cidadão a empreender e construir a sua jornada de vida. O Secretário, Sr. 
Claudio Gastal, entende que se possa abrir uma discussão entre o Comitê e o Pacto no CEDE. O Conselheiro, 
Sr. José Renato Hopf, sugere o ensino médio na base, interligando os dois processos, já que se somam e tem 
sinergia. O Sr. Guilherme Corte, Diretor-Geral da SEDUC  comunica que a Secretaria realizou avaliação dos 
diagnósticos no RS, os impactos da pandemia na educação. O Pacto pela Educação deve recuperar as perdas e 
diz que a Secretária, Sra. Raquel Teixeira, gostaria de apresentar para o CEDE os referidos resultados da rede 
estadual. O Diretor-Executivo do PROCON, Sr. Rainer Alves, expõe que tem diversos projetos, materiais, livros 
para o ensino médio e educação infantil sobre educação para o consumo. Coloca-se à disposição para ser um 
parceiro a trazer a educação empreendedora e de consumo para base.do ensino médio. A Conselheira Elis 
Radmann anuncia que o Pacto pela Educação deve ser lançado no dia 03 de junho, na Casa de Cultura Mário 
Quintana, esclarecendo que é um movimento da sociedade civil em prol da educação e defende a educação 
técnica e empreendedora, mas, também, a questão de metas para gestão da educação pública. Recomenda 
trazer os porta vozes do Pacto pela Educação para apresentação no CEDE e cruzar com as indicações técnicas 
da Secretária Raquel Teixeira e que podem trazer subsídios para o Comitê Educação Empreendedora. O 
Conselheiro Daniel Santoro concorda com esse alinhamento aqui postulado, todavia, no ponto de vista prático, 
antes de instalar o Comitê Educação, ampliar o escopo talvez venhamos perder o foco  . O Secretário-Chefe da 
Casa Civil, Dr. Bruno Freitas, diz que diante da importância do tema recomenda uma reunião do CEDE 
específica sobre este assunto, ouvindo os atores, a Secretaria de Educação, o Pacto pela Educação para que se 
possa delimitar o escopo do Comitê Educação Empreendedora. O Dr. Tomás informou ao Diretor Guilherme a 
próxima data de reunião deste Conselho, dia 10/06. O Conselheiro Daniel Santoro dispõe a uma agenda inicial 
deste Comitê, a ocorrer semanalmente e criar o escopo específico. O Secretário, Sr. Gastal, aprova este 
encaminhamento para a próxima reunião do CEDE.        

 
 

3. Balanço do South Summit – Conselheiro José Renato Hopf, CEO da 4all e Presidente do South Summit 
Brazil defende que, atualmente, os termos empreendedorismo e inovação são simbióticos, inclusive a ideia de 
trazer um evento global para o RS foi para nos auxiliar  a ser catalisador do trabalho que desenvolvemos, 
acesso para a capital e deixar o impacto no nosso governo, no nosso ecosistema e que a inovação seja 
transformadora da sociedade econômica e socialmente. O South Summit foi um trabalho com mais de dois anos 
onde a equipe South Summit Brazil que poderíamos citar aqui mais ou menos 100 (cem) nomes que 
colaboraram, todos com papeis fundamentais nos 100 (cem) dias de trabalho. O evento que ocorreu em 3 dias, 
04, 05 e 06 de maio, recebeu mais de 20 mil pessoas, cinquenta países, 30% de participantes de fora do Estado, 
transmissão ao vivo na TV que atingiu de 35 milhões de pessoas; deixou-se um legado para o Cais Mauá que 
precisa ser reintegrado na sociedade gaúcha e já está havendo tratativas para a próxima realização em março 
de 2023. O Secretário, Sr. Gastal, passa a palavra para o Secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Sr. 
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Alsones Balestrin, que diz considerar importante o engajamento do RS nessa missão, as dezenas de projetos 
apresentados, reuniões, parques tecnológicos. O Secretário, Sr. Gastal, apresenta um vídeo com os principais 
destaques do South Summit Brazil e depoimentos: Eduardo Leite, Ex-Governador do Estado do RS, Fundadora 
e Presidente do South Summit, María Benjumea, José Renato Hopf, CEO da 4all e Presidente do South Summit 
Brazil, Eduardo Lorea, Fundador & CEO da Numerik, Thiago Ribeiro, Diretor Geral do South Summit Brazil, 
Marta Del Castillo, CEO do South Summit, Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, 
Pedro Valério, CEO do Instituto Caldeira, Prefeito Municipal de Porto Alegre, Sebastião Melo, Claudio Gastal, 
Secretário de Planejamento, Governança e Gestão do Governo do Estado do RS. O Conselheiro Marlos 
Schmidt pede a palavra registrar e cumprimentar pelo grande evento realizado em Porto Alegre.       
 

4. Balanço do FUNDOPEM RS após nova Legislação – Secretário-Adjunto do Desenvolvimento Econômico, 
Sr. Joel Ernesto Maraschin: faz o seu relato sobre a importância do Fundopem como mecanismo de promoção 
da atração de empresas, geração de emprego e renda para o RS. Programa este que, através do CEDE, foi 
reformulado, desburocratizado e criado o Novo Fundopem Express; cujo fluxo de quinze etapas no passado, 
hoje, tem cinco apenas; Carta Consulta, Roteiro do Projeto, GATE, Comprovação dos investimentos e 
Implementação do benefício. Ressalta que com o Fundopem como mecanismo o RS disputou com a China e 
outros estados do Brasil; ganhou duas empresas que é a Sthil Ferramentas Motorizadas que ampliou a Unidade 
de São Leopoldo e a Verallia de Campo Bom que produz garrafas de vidro. Então, por meio da SEFAZ RS, do 
Protocolo de Intenções e SEADAP – Sistema de Atração de Investimentos do Estado conseguiu-se trazer 100 
milhões de euros para o estado do Rio Grande do Sul. O Conselheiro Daniel Santoro expõe que umas das 
conquistas do CEDE é esta jornada muito empreendedora dentro do Governo e dá os parabéns a todos. O 
Presidente do SESCON RS, Sr. Flávio Ribeiro, explica que fiscalizam e tem educação continuada para 
profissionais, então sugere divulgar os seu eventos e materiais para as empresas. O Secretário de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, Sr. Vicente Perrone, fala sobre um programa em 
Porto Alegre da Creative, empresa de soluções de comunicações, que faz inovação com base tecnológica, um 
aplicativo de benefícios fiscais que a empresa coloca o ramo de atividades e sai uma lista dos benefícios 
municipais; uma solução para o problema de comunicação. O Secretário, Sr. Gastal, sugere para o Secretário, 
Sr; Joel Maraschin conversar com o Secretário Perrone e com o CRC sobre como fazer essa transferência de 
conhecimento, talvez um projeto. Dra. Janine Borges Soares – Promotora de Justiça do Ministério Público 
RS, pergunta como está sendo feita a coleta dos indicadores de resultado, porque considera importante mostrar 
para a sociedade o impacto social. O Secretário. Sr. Joel, informa que ao monitorar a região norte do Estado 
constataram municípios com IDH mais baixo e após o Fundopem em uma empresa que se instalou aumentou o 
IDH, mas no contexto geral entre Estados e Regiões não tem essa análise. O Secretário, Sr. Gastal, coloca que  
terminou avaliação da política pública do Centro da Juventude, assim, recomenda uma conversa com o DEE e 
definir os processos para acompanhar continuamente, pois se tem os dados e o que falta é a inteligência para 
compilar.                   
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5. Atualizações dos Comitês e Grupos de Trabalho do CEDE – O Coordenador do DescomplicaRS, Dr. 
Tomás Holmer, inicia a atualização do Comitê Ambiente de Negócios – GT Tudo Fácil Empresas; implantação e 
o Status nos municípios: 
 2 – Implementado 
 33 – Em processo de implementação 
 1 – não aderiu 
 Total 36 municípios Meta 20 municípios 

 

Há a questão das cobranças de taxa nos municípios, já que precisarão de um Projeto de Lei para isenção cujo 
modelo está sendo enviado para auxiliar o município nesse processo e comunica que no dia 09/05 houve o  
lançamento do Tudo Fácil Empresas na cidade de Novo Hamburgo. Secretária Municipal de Novo Hamburgo, 
Paraskevi Bessa Rodrigues aproveita a oportunidade, nesta reunião, para agradecer ao Secretário Gastal pela 
presença no evento, o Dr. Tomás por citar Novo Hamburgo, o SEBRAE RS pela parceria e por comemorar pela 
aplicação da plataforma no município. Sobre o Status da Implantação no mapa, reivindica a lista por ordem de 
implantação, ainda que está na ordem alfabética, pelo esforço e dedicação dos envolvidos, bem como mostrará 
o resultado, os indicadores de desempenho da gestão pública municipal, conforme foi discutido neste encontro. 
Também, pede para comentar sobre o impacto que os trabalhos do Comitê tem na vida das pessoas, na ponta, 
nos municípios; participa que Novo Hamburgo foi ganhador do Prêmio Prefeito Empreendedor e agradece aos 
membros-avaliadores e todos que contribuíram para esse título. Colocam-se à disposição para serem 
multiplicadores da experiência com a implantação do Tudo Fácil Empresas. Relata, ainda, que foram convidados 
pela Presidente Lauren Mombach para participar da III Jornada JUCISRS em Panambi para apresentar os seus 
esforços para aplicação das Tabelas dos CNAEs utilizadas e que são um case de melhores práticas para outros 
municípios, assim como obtiveram um reconhecimento internacional do Fórum Econômico Mundial, do Grupo G-
20 com convite para o município integrar a Aliança das Cidades Inteligentes como pioneiros no Brasil, ou seja, 
são os resultados dos trabalhos sistemáticos para desburocratização e a criação de ambientes de favoráveis 
para negócios na cidade. O Secretário, Sr. Gastal, sobre a Tabela de CNAEs, explica que o Secretário-Chefe 
da Casa Civil, Sr. Artur Lemos, marcará uma agenda com os Conselheiros do CEDE a respeito, tendo em vista 
que o RS ainda não está em boa posição em relação ao País. Agradece os Conselheiros André Godoy e Daniel 
Santoro com a iniciativa desta ação. 
  

6. Grupo de Trabalho Redesim – Qualificação da RedeSimples: Módulo de Licenciamento e SIVISA – Sra. 
Janaína Zago de Medeiros, Integrante do CEDE e Gerente de Políticas Públicas do SEBRAE RS – 
Relembra que a Redesim é uma primeira etapa para o trabalho de integração e automatização, então já tem 495 
municípios integrados, faltando Segredo e Amaral Ferrador, todavia estão avançando as pautas para 
qualificação da integração. Quando o município faz a adesão, a Redesim tem três etapas: análise de viabilidade, 
de registro e a das licenças; mas quando o município não consegue automatizar pois depende de um servidor 
para atualizar a informação da empresa que foi aberta, então as duas frentes Módulo de Licenciamento (meio 
ambiente e vigilância)  e SIVISA (sistema de vigilância sanitária do Estado) que o GT está trabalhando é para 
buscar automatização maior do processo. 
Módulo de Licenciamento 
⮚ 236 municípios utilizando  
⮚ 30 municípios recebendo consultoria Cidade Empreendedora Sebrae RS  
⮚ 231 para sensibilizar  

SIVISA Municipal 
⮚ 313 municípios utilizando  
⮚ 184 municípios para implantar 

 

O Secretário, Sr. Gastal, questiona a Sra. Janaína se precisa de apoio nessas ações e o Dr. Tomás menciona o 
Sr. Darlan Santos, da Famurs para contato. Sr. Darlan comunica que já estão atuando em parceria com a Junta 
Comercial para III Jornada em Panambi e mobilizarão mais de 200 municípios para participação e se coloca à 
disposição para trazer os municípios à Redesim. Transmite, ainda, que a Famurs realizará o Seminário que 
abordará educação inovadora na rede fundamental de ensino gaúcho e que, em 2017, implantaram educação 
empreendedora no município de São Borja o que foi uma transformação social.       
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7. Palavra aberta 
Sr. Márcio Burtet – Enfatiza a questão da comunicação, no que se refere ao FundopemRS, corrobora que é 
preciso divulgar com maior intensidade uma vez que facilita o investimento no Estado. 
    

8. Encaminhamentos 
 O Secretário, Sr. Claudio Gastal, entende que se possa abrir uma discussão entre o Comitê e o Pacto a 

respeito e/ou trazer no CEDE. 
 Conselheira Elis Radmann recomenda trazer os porta vozes do Pacto pela Educação para apresentação no 

CEDE e cruzar com as indicações técnicas da Secretária Raquel Teixeira e que podem trazer subsídios para 
o Comitê Educação Empreendedora. O Secretário, Sr. Gastal, aprova este encaminhamento para a próxima 
reunião do CEDE. 

 O Secretário-Chefe da Casa Civil, Dr. Bruno Freitas, diz que diante da importância do tema recomenda uma 
reunião do CEDE específica sobre este assunto, ouvindo os atores, a Secretaria de Educação, o Pacto pela 
Educação para que se possa delimitar o escopo do Comitê Educação Empreendedora.  

 O Secretário, Sr. Gastal, sugere para o Secretário, Sr; Joel Maraschin conversar com o Secretário Perrone 
e com o CRC sobre como fazer essa transferência de conhecimento, talvez um projeto. 

 

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

 
 


