
 

 

Ata 34ª Reunião  
Folha 

1 

Conselho Estadual de Desburocratização e 
Empreendedorismo - CEDE  

Hora início 

10:30 

Data da reunião 

16/09/2022 

Responsável 

Neusa Bueno - SPGG 

 

  

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

REGISTRO - ABERTURA 

No dia 16 de setembro de 2022, às 10h30, realizou-se a reunião mensal do Conselho Estadual de 
Desburocratização e Empreendedorismo – CEDE, na Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, sob a 
coordenação do Presidente do CEDE, Secretário Claudio Gastal.  

PAUTA: 
1. Abertura 
2. Anúncio dos Conselheiros Suplentes Indicados pelo SEBRAE RS 
3. Comitê Educação Empreendedora – atualização 
4. Comitê Ambiente de Negócios: Subcomitê Estadual da RedeSim; GT Tudo Fácil Empresas;  
      GT Qualificação da Redesim; GT Liberdade Econômica – atualização. 
5. Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural: Portal Produtor On-Line; Contribuições da 

SEAPDR para a desburocratização 
6. PROCON RS 
7. Palavra aberta 
8. Encerramento       

PARTICIPAÇÕES PRESENCIAIS E ONLINE  
 

CONSELHEIROS DO ESTADO RS: 
CASA CIVIL, DR. BRUNO P FREITAS 
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SR. JOEL ERNESTO MARASCHIN 
SECRETARIA DA FAZENDA, SECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, SR. RICARDO NEVES 
SECRETÁRIO DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SR. ALSONES BALESTRIN  
PGE RS, DR. HENRIQUE ZANDONÁ  
 

CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: 
SR. ANDRÉ GODOY, VICE-PRESIDENTE DO CEDE 
SR. DANIEL SANTORO  
SR. MARLOS SCHMIDT 
SRA. ELIS RADMANN 
SR. JOSE RENATO HOPF 
 

CONVIDADOS PERMANENTES: 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RS, REPRES. DEP. GIUSEPPE RIESGO, AS. JURÍDICO, ASS.JUR. SR. 
PEDRO MOREIRA 
MINISTÉRIO PÚBLICO, REPRESENTANTE  DRA. JANINE BORGES SOARES 
DEFENSORIA PÚBLICA RS, DR. TIAGO RODRIGO DOS SANTOS 
TRIBUNAL DE CONTAS RS, DRA. SANDRA MEZZOMO 
FAMURS, REPRESENTANTE SRA. ALISSA MACHADO 
 

CONVIDADOS ESPECIAIS: 
PGE RS, DR. TIAGO BONA 
SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV.RURAL, SR. DOMINGOS ANTÔNIO V. LOPES 
SECRETÁRIO DE JUSTIÇA E SISTEMA PENAL E SOCIEDUCATIVO, SR. MAURO HAUSCHILD 
SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, SRA. MARJORIE KAUFMANN 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA – DANIEL WEINDORF 
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, SR. MARCELO FLACH 
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E METROPOLITANO, SRA. LAURA LÜDERS DOS SANTOS 
SUBCHEFIA JURÍDICA DA CASA CIVIL, SRA. MARIA PATRÍCIA MÖLMANN 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SR. GUILHERME DALTROZZO CORTE  
SEBRAE RS, SRA. JANAÍNA ZAGO 
JUCIS RS, PRES. SRA. LAUREN DE VARGAS MOMBACK 
PRESIDENTE DA FEPAM, SR. RENATO CHAGAS 
FEDERASUL, SR. RAFAEL SITTONI GOELZER 
PROCERGS, PRES. JOSÉ LEAL 
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PROCERGS, DIR. JOSUÉ BARBOSA 
CBM RS, CEL. CEL. ALEXANDRE P BITTENCOURT  
OUVIDORIA-GERAL DO RS, SRA. TIBIARA PRUSSIANO 
OUVIDORIA-GERAL DO RS, SRA. CAROLINA DUARTE VENDRUSCOLO  
EDP, SRA. THAÍS TRAVI 
SECRETÁRIA DE DES. ECON. DE NOVO HAMBURGO, SRA. PARASKEVI BESSA-RODRIGES 
PROCON RS, SR. RAINER G. ALVES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, SRA.JULIA TAVARES 
CRC RS, SR. TAIRO FRACASSO 
SESCON RS, SR. FLAVIO RIBEIRO  
CREA RS, SRA. ELISABETE GABRIELLI  
FAMURS – SR. CÁSSIO L DORNELES 
SPGG – DIRETOR-GERAL, SR. ROBSON FERREIRA 
 

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – NOVO CONSELHEIRO-SUPLENTE  
SR. JORGE LUÍS NICOLAS AUDY – PUC RS 
 

ASSESSORIA TÉCNICA: SR. MAGNUM ELTZ  E SRA. NEUSA BEATRIZ BUENO 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: SR. CLAITON MAGALHÃES 

1. Abertura – O Secretário e Presidente do CEDE, Sr. Claudio Gastal, inicia a 34ª reunião agradecendo a 
presença presencial e virtual dos Conselheiros e Convidados, assim como apresentação dos novos 
Conselheiros-Suplentes indicados pela sociedade civil, SEBRAE RS, conforme o Regimento e a Lei deste 
Conselho e passa a palavra ao Vice-Presidente do CEDE, Sr. André Godoy. 

 

2. Apresentação dos Novos Conselheiros-Suplentes do CEDE – Vice-Presidente do CEDE, Sr. André 
Godoy, esclarece que na regulamentação do Conselho foi criada a figura de suplente sem estar vinculado 
a uma das sete cadeiras que compõem o CEDE. Foram sugeridos os nomes: Sr. Antônio da Luz, 
Economista-Chefe da FARSUL, tendo em vista que não tínhamos o segmento do agronegócio no 
Conselho e Sr. Jorge Luís N Audy, da PUC RS, um dos grandes líderes da área de tecnologia no RS. 
Como Suplentes participarão de todas as reuniões, já que a ideia é que possam estar atualizados com as 
demandas, trazendo a visão dos setores que são importantes para o Estado como o agronegócio. O Sr. 
Jorge Audy se apresenta ao Conselho informando que é Professor-Titular da Escola Politécnica do 
Programa de Pós-Graduação de Ciência da Computação e Tecnlogia da PUCRS e atua como 
Superintendente de Inovação e Desenvolvimento da Universidade – TECNOPUC. Tem atuação em 
diversas instâncias de Conselhos da área de educação, inovação, ciência e tecnologia em Brasília e no 
RS. O Secretário, Sr. Claudio Gastal, agradece e passa para o próximo item da pauta. 

 

3. Comitê Educação Empreendedora – Atualização Escolha Certa: Sra. Janaína Zago, Gerente de Políticas 
Públicas do SEBRAE RS apresenta o quadro de atualizações do Projeto Escolha Certa – SEDUC. O 
Secretário, Sr. Claudio Gastal, solicita à Sra. Janaína Zago, que faça uma síntese sobre o Projeto para que 
o novo Conselheiro-Suplente, Sr. Jorge Audy, entenda esta pauta. Discorre sobre cada Trilha, explicando o 
que compõe cada uma e a do empreendedorismo, criada recentemente.  Em paralelo às trilhas, foi 
estruturado uma etapa – Mentoria – com a parceria da PUCRS Carreiras, SEBRAE RS e a Parceiros 
Voluntários com a intenção de apoiar os jovens para o seu projeto de vida, evitar a evasão e que 
acrescente programa de carreiras para os alunos. Informa que tiveram alguns gargalos com a Comung 
para efetivar a parte principal da trilha em relação ao conteúdo, então a opção foi iniciar com a mentoria 
para não perder a mobilização realizada. É um momento delicado do projeto, porque há apenas dez alunos 
participando do trabalho; conversaram com a SEDUC para iniciar logo, tendo em vista que a programação 
é para até o final do ano. Vice-Presidente do CEDE, Sr. André Godoy, destaca que o SEBRAE tem o 
programa equivalente desenvolvido com o Instituto Caldeira, voltado para o mesmo público e o 
engajamento foi muito bom. Com o problema da COMUNG Universidades Comunitárias, entende que se 
deva procurar alternativa, pois, dos cinco mil alunos mapeados, dois mil e setecentos se inscreveram e dez 
participaram da atividade; alguns já estão no mercado de trabalho sem qualificação. O Conselheiro-
Suplente, Sr. Jorge Audy, pede esclarecimento uma vez que a COMUNG é uma Entidade que reúne 
Universidades comunitárias; se o problema de cadastro é individual de cada Instituição quantas não estão 
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nessa situação. O Diretor Geral da SEDUC, Guilherme Corte, responde que no seu entender todas as 
maiores instituições têm esse problema de cadastro, talvez a PUC seja uma das instituições que poderia 
atender. O Secretário, Sr. Claudio Gastal, ratifica que é um problema generalizado. O Secretário da 
Inovação, Ciência e Tecnologia, Alsones Balestrin, diz que deve ter alguma instituição que não esteja 
negativada, talvez as maiores. O Diretor Geral da SEDUC, Guilherme Corte, informa que a Secretária 
Raquel Teixeira se reuniu com a COMUNG Universidades Comunitárias para tratar dos cursos que ainda 
não iniciaram, assim como a ideia não era centralizar todas as iniciativas em uma Instituição da COMUNG, 
todavia chegou-se na PUC justamente por ter capacidade de fazer os programas. O Secretário Balestrin 
sugere levantar os dados das instituições que tem ou não problemas, quantas estão negativadas. O 
Secretário, Sr. Claudio Gastal, recomenda a Sra. Janaína Zago chamar a Secretária Raquel para 
esclarecimentos e comunica que junto com o Secretário Balestrin terá uma reunião com a Secretária 
Raquel sobre outro programa e levarão essa situação para pauta. O Sr. Jorge Audy, como Conselheiro, 
pede a informação de quem tem problema ou não, e em relação a PUCRS também. Considera razoável 
que o projeto seja realizado com as Instituições habilitadas. O Secretário, Sr. Claudio Gastal, pede que 
seja levantada a informação exata. O Diretor Geral, Sr. Guilherme Corte, atualiza os Conselheiros com as 
informações do programa; diz que tem a trilha de TI com o Instituto Caldeira de empreendedorismo, com o 
SEBRAE RS, de economia criativa que está sendo desenvolvida na plataforma do Coliga-Fundação 
Roberto Marinho e a trilha 1 do Básico com a Comung para recuperação de aprendizagem com aula de 
língua portuguesa, matemática e projeto de vida. O Secretário, Sr. Claudio Gastal, no que concerne o 
quadro de trilhas, entende que não é um problema geral nas cinco trilhas, então solicita uma especificação 
de cada trilha. O Diretor Guilherme, sobre a questão do engajamento, explica que a SEDUC está fazendo 
contato com os estudantes para uma mobilização com aqueles que gostariam de retomar as atividades do 
Escolha Certa como um todo. O Conselheiro do CEDE, Sr. Marlos Schmidt, compreende que os 277 
inscritos deveriam estar na Trilha 1 – Pacote Básico. O Secretário, Sr. Claudio Gastal, recomenda uma 
planilha com acompanhamento dos dados de cada um, detalhadamente, a exemplo do Tudo Fácil 
Empresas. Comunica que na próxima semana participará da reunião N1 com pauta da educação. O 
Conselheiro José Renato Hopf diz que gostaria de entender como foi feito o processo de inscrição, quem é 
o responsável pelos dados da inscrição, quais as Entidades envolvidas, tendo em vista que outras poderão 
colaborar no método de engajamento. O Secretário Balestrin convida o Profº Jorge Audy, Conselheiro-
Suplente, para juntos levantar com a Comung quais as instituições que estão com problemas.            

 

 
 

 
 

4. Comitê Ambiente de Negócios: Subcomitê da RedeSim; A Presidente da JUCIS RS, Sra. Lauren 
Momback, apresenta a atualização do Relatório do Subcomitê Estadual da RedeSim e a Pauta geral da 1ª 
Reunião realizada em 01/09/2022: Participação dos integrantes com destaque a questões a serem 
abordadas pelo Subcomitê e Encaminhamentos. O Secretário, Sr. Claudio Gastal, observa que este 



 

 

Ata 34ª Reunião  
Folha 

4 

Conselho Estadual de Desburocratização e 
Empreendedorismo - CEDE  

Hora início 

10:30 

Data da reunião 

16/09/2022 

Responsável 

Neusa Bueno - SPGG 

 

  

Subcomitê não havia, ainda, no Estado do RS. O Cel. Alexandre Bittencourt do CBM RS, pede a palavra 
para explicar a prevenção contra incêndio e que estão unindo esforços para aumentar o número de CNAEs 
de baixo risco para colocar na listagem, porém a segurança contra incêndio é baseada na edificação, o 
licenciamento é para este item. Portanto, mesmo o baixo risco que tiver em correção de edificação acima 
da liberação por auto-declaração, dificilmente conseguirão chegar nos mesmos números da FEPAM ou do 
SEBRAE.  A Secretária da SEMA, Sra. Marjorie Kaufmann, parabeniza o trabalho porque a compilação 
dos três órgãos é um exercício interminável os quais têm objetivos diferentes. Quanto a correlação dos 
códigos de CNAES com os CODRANS não teve acesso a essa lista e quando publicaram o trabalho na 
mídia foram muito procurados na FEPAM, porque queriam essa tabela de correlação; então, gostaria de 
saber se ela existe ou se está disponível, bem como poderão publicizar para os municípios; a FEPAM 
trabalha com baixo, médio e alto impacto e pergunta se foi solicitado representante do CONSEMA para 
este Subcomitê, a Pres. Lauren diz que sim. Informa que a FAMURS e FIERGS nominarão um 
representante. O Cel. Alexandre Bittencourt, quando aprovado o PLC 182, com relação ao acesso aos 
dados que serão registrados, pergunta onde estarão disponibilizadas essas informações. A coordenadora 
do Comitê Revisão Legal, Dra. Maria Patrícia Mollmann, esclarece que a proposta de institucionalizar 
este Subcomitê foi para receber essas discussões e o detalhamento dessas questões, pois os temas são 
complexos e lidam com várias competências diferentes de licenciamento. Então, um dos grupos de 
trabalho poderão ficar permanentes, principalmente o das correlações dos CNAEs, ou seja, é importante o 
CEDE acompanhar, mas o detalhamento está endereçado no Subcomitê; recomenda atentar-se para os 
encaminhamentos no qual informam que receberá novas pautas até o dia 01/10, seja do município, 
Bombeiros, FEPAM, Vigilância Sanitária para o trabalho técnico, especificar e fazer a tabela de correlação 
para depois poder publicar alguma tabela formal. Pres. Lauren refere que o Grupo de Trabalho da 
Liberdade Econômica, em 2021, analisou 1.332 CNAEs que temos no País, então, chegou-se a conclusão 
que para os três órgãos de licenciamento, 732 atividades eram de baixo risco ou de não interesse. 
   

 
 

GT Tudo Fácil Empresas – A Pres. Lauren Momback mostra o mapa atualizado das implantações do 
TFE nos municípios. Os municípios que já têm implementado o TFE: Porto Alegre, Novo Hamburgo, 
Panambi, Bagé, Gravataí, Erechim e os próximos serão Santa Cruz do Sul, Estrela e São Borja. Explica, 
ainda, que o Passo 2 – Viabilidade Automática de Endereços é importante porque interfere no Ranking do 
Mapa de Empresas que analisa dois critérios; o tempo de endereçamento no município e para abrir uma 
empresa na Junta Comercial. Os municípios que estão em amarelo é porque teve a primeira reunião e as 
próximas etapas serão análise das tabelas de CNAEs, de endereçamento, de baixo risco. O Secretário, 
Sr. Claudio Gastal, responde à Secretária Marjorie que temos a tabela e vale socializar para o meio 
ambiente e agricultura. A Pres. Lauren diz que pretende trazer a agricultura para integrar a Redesim, tendo 
em vista que tem taxas de licenciamentos, inclusive acredita que seremos um case no Brasil, uma vez que 
nenhum outro Estado tem este setor junto com os demais órgãos. Expõe o quadro com Status da 
Implantação desde a última reunião deste Conselho. O Vice-Presidente do CEDE, André Godoy, 
pergunta se já temos os dados disponíveis do efeito das adesões dos municípios em relação a abertura de 
empresas; pois entende que se mostrar a melhora ou não do ambiente econômico para o município, 
inclusive a concessão de alvarás movimentando a economia, gera um aumento da arrecadação que pode 
compensar e mostrar aos municípios restantes. A Pres. Lauren Momback, responde que consegue o 
levantamento de quantas empresas estão sendo aberta pelo TFE. O Secretário, Sr. Claudio Gastal, 
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sugere trazer para o Conselho uma radiografia desse levantamento e como está funcionando em Novo 
Hamburgo e pede o relato da Secretária de Desenvolvimento Econômico, Sra. Paraskevi Bessa-
Rodrigues que diz poderá contribuir com a referida informação.  
O Secretário, Sr. Claudio Gastal, explica ao novo Conselheiro-Suplente, Sr. Jorge Audy, que o Tudo Fácil 
Empresas é um sistema integrado para abertura de empresas em até 10 minutos para baixo risco e, para 
complementar, informa que juntamente com o Assessor Magnum Eltz esteve no Ministério Público RS para 
apresentar o PLC 182/2022 que desobriga atividades de baixo risco do Certificado de Licenciamento do 
Corpo de Bombeiros.     

 
 

 
 

GT Qualificação da Redesim - A Coordenadora, Sra. Janaína Zago, diz que o GT segue com o trabalho 
para aprimorar a integração dos municípios para que utilizem os módulos de licenciamento, ou seja, 
quando integrar à Redesim o município passa a utilizar o Sistema no mesmo momento; orienta o 
empreendedor com relação as licenças que precisa e a outra etapa é com relação ao módulo de 
licenciamento em que ele faz todo o processo de forma integrada e disponibiliza as licenças. A Presidente 
da JUCIS, Sra. Lauren Momback, comunica que já migrou 100% o SOL – Sistema Online do CBM RS, e o 
Secretário, Sr. Claudio Gastal, ratifica que no dia 19/9 todos os Batalhões estarão com o SOL; Sra. 
Lauren informa que estão analisando com a PROCERGS qual a forma para a JUCIS integrar este Sistema, 
pois, caso contrário, não haverá troca de informações entre JUCIS e CBM. O Presidente da FEPAM, Sr. 
Renato das Chagas, diz que é fundamental a interface dos sistemas para o ramo que precisa de 
licenciamento ambiental é mais fácil obter via JUCIS, direto para o SOL do CBM ou do Meio Ambiente, a 

FEPAM, então recomenda que o novo Grupo de Trabalho Permanente do Subcomitê Estadual da 
Redesim atente para cobrar a solução da PROCERGS o mais rápido possível o que será melhor para 

todos e o empreendedor não será penalizado (autuado) por ser induzido pelo Estado. O Secretário, 
Sr. Claudio Gastal chama a PROCERGS para esclarecimento e o Diretor Josué Barbosa explica 
que o processo de integração ainda não está na pauta da Procergs, não faz parte do contrato 
atual que tinham com os Bombeiros, mas que estão participando do Subcomitê Estadual da 
Redesim para viabilizar essa questão e estão à disposição para discutir e achar a melhor forma 
para essa integração. O Secretário, Sr. Claudio Gastal, solicita ao Assessor Magnum Eltz que 
agende uma reunião com: PROCERGS (Presidente José Leal e o Diretor Josué Barbosa), 
JUCIS, FEPAM (Presidente Renato) e representante da SEMA para alinhar um plano que 
permitirá a integração dos sistemas. 
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5. Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural: Portal Produtor On-Line; 
Contribuições da SEAPDR para a desburocratização: O Secretário de Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural, Sr. Domingos Antônio Velho Lopes, cumprimenta a todos e agradece o convite 
para apresentar a questão da desburocratização e empreendedorismo na pasta da agricultura que envolve 
o setor da pecuária e o desenvolvimento rural com as pequenas propriedades rurais e comunidades; tendo 
em vista, ainda, que participam de 40% a 41% do PIB gaúcho. Solicita ao Secretário, Sr. Cláudio Gastal, 
para que a SEAPDR possa fazer parte do CEDE; o Vice-Presidente André Godoy esclarece que por ter um 
número limitado de Conselheiros, a Secretaria da Agricultura pode passar a ser um membro convidado- 
permanente. O Secretário, Sr. Domingos Lopes, diz que observaram algumas pautas do dia-a-dia da 
Secretaria que estão na questão de desburocratização ou empreendedorismo e passa a apresentar as 
atividades da SEAPDR para as quais estão tentando ter critérios e, principalmente, regularização de todas 
as cadeias produtivas, identificando os gargalos e as políticas de fomento no que tange aos demais 
segmentos da sociedade. 
 FEAPER – Fundo de Apoio aos agricultores, pecuaristas, familiares, agroindústrias, povos tradicionais e 

assentados da Reforma Agrária: encaminhamentos e orientação para regularidade, para o MEI e 
exploração das atividades.      

 Emater/RS Ascar – regularização da situação entre Governo e serviço da contratada prestadora de 
serviços de extensão rural, com elaboração e fiscalização de metas: ou seja, empreendedorismo. 

 Susaf-RS - Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno 
Porte do Rio Grande do Sul (Susaf/RS): regramento para fiscalização e inspeção municipal nas 
agroindústrias familiares. 

 Sisbi POA - Sistema de equivalência do Ministério da Agricultura: equivalência da inspeção estadual para 
com o regramento do Ministério da Agricultura para empresas de maior porte.  

 PV Online – Permissão de Trânsito Vegetal: documento oficial para o trânsito interestadual de plantas, 
partes de vegetais ou produtos de origem vegetal: trouxe agilidade e desburocratizou todas as ações 
para transitar em todas as Federações. 

 Galope – aplicativo da Secretaria da Agricultura que permite o trânsito de equídeos no Estado do RS 
mediante validação dos documentos sanitários do animal. 

 Câmaras Setoriais - Novas câmaras criadas: 
o Câmara Temática do Mercosul e do Comércio Exterior 
o Câmara Temática de Irrigação 
o Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Tabaco 
o Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Aquicultura 

 Sala do Empreendedor – situada na Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal, é um espaço 
que visa aproximar o Serviço de Inspeção Estadual (STE) dos empresários do RS. 

 Sisdevin – Sistema de Cadastro Vinícola do Estado do RS (sistema online para as cargas) 
 Produtor Online – a plataforma Produtor Online disponibiliza diversos serviços de forma online para o 

produtor rural: todas as informações de rebanho bovinos, ouvinos, equinos, coelhos, etc., movimentação, 
vendas, transporte entre propriedades. 

 Programas Sentinela e Guaritas - Atividades de Fiscalização de Fronteira do Programa Sentinela e 
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Fiscalização de Divisa do Programa Guaritas disponíveis no site da SEAPDR para acesso público: 
programa de controle ligado à OIE (Organização Internacional de Saúde Animal) com Sentinelas para 
controle na Fronteira Uruguai e Argentina e Guaritas com Santa Catarina – manutenção do estado 
sanitário - vacinas aftose. 

 Sig@ - Sistema Integrado de Gestão de Agrotóxicos – todo produto defensivo vendido no RS tem a 
gestão e o conhecimento da Secretaria.  

 SimAgro – Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro-RS): a SEAPDR está ampliando 
a rede de estações automáticas para o monitoramento agroclimático no RS. Tem 44 pontos de controle 
para aplicação de defensivos, temperatura e umidade do solo, pois cada produtor pode buscar nesse 
aplicativo as informações meteorológicas. Até o final de 2023, a rede própria do Estado contará com 100 
pontos de coleta de dados agroclimáticos. 
O Secretário, Sr. Cláudio Gastal, agradece a apresentação do Secretário, Sr. Domingos Leal, e reverbera 
ser importante a relação com a Secretaria da Agricultura para abrir discussão na questão do 
licenciamento, juntamente com a JUCIS. A Secretária Marjorie ressalta a sua preocupação pela falta de 
governança de TI visto que tem vários modelos de sistemas, a exemplo do CBM RS. O Secretário, Sr. 
Claudio Gastal, explica que tem trabalhado com a Governança de TIC e a PROCERGS, todavia ainda 
está longe do ideal porque muitas vezes falta visão na produção para integrar o sistema, uma discussão 
de modelo de negócio, inclusive no monitoramento de projetos estratégicos tem visto pontos só de TI e 
esses sistemas da Agricultura passaram pela Governança.  

 

6. PROCON RS Digital – Diretor-Executivo, Sr. Rainer Grigolo - Agradece a oportunidade para apresentar 
a Plataforma do PRONCON RS e mostra um panorama geral em relação ao consumidor, bem como as 
principais reclamações. Com isso, estão com dois canais de atendimento: presencial, retomado em março 
com agendamento, online com o recebimento dos formulários via e-mail. Explicita, também, sobre o Fluxo 
de Atendimento. Análise de Demandas em 2022: Procon Municipal (68,94%), Falta de documentos 
(23,93%) e Tratamento de demanda (7,13%). O PROCON Estadual RS é o que mais atende municípios no 
País, cerca de 410 municípios, recentemente foi inaugurado um PROCON em Xangrilá, iniciativa da 
Prefeitura. O Secretário, Sr. Claudio Gastal, questiona se é oneroso para os municípios ou é a falta de 
estímulo para ter este serviço e quem sabe seguir o modelo do Tudo Fácil Empresas ou do Redesim. A 
Secretária do Desenvolvimento Econômico de Novo Hamburgo, Sra. Paraskevi Bessa-Rodrigues, 
comunica que no município de Novo Hamburgo tem o PROCON com um fundo municipal muito 
interessante. O Diretor Rainer esclarece que embora tenha a previsão do fundo na legislação dos 
municípios, pode não ser o setor que vai aplicar a sanção e isso pode ser falta de conhecimento. Além dos 
Procons, tem o Balcão do Consumidor que é uma iniciativa conjunta com as Universidades a funcionar 
como um projeto de extensão aos alunos e como um posto de atendimento avançado para o consumidor. 
O PROCON RS Digital é uma plataforma de solução de conflito online com atendimento muito mais ágil, 
sendo que em torno de dois minutos tratamento e andamento da demanda. Além disso, conseguiram 
aumentar em duas etapas para negociação direta com Consumidor. O Secretário de Justiça e Sistema 
Penal e Socieducativo, Sr. Mauro Hauschild, cumprimenta a todos e pondera que mesmo tendo só 
empresas grandes destaca a importância do Banrisul aderir a essa plataforma; quando se pensa na 
municipalização, em uma segunda etapa é possível fazer o cadastramento dos pequenos e micro 
empresários locais desde que haja uma cultura da conciliação no âmbito do município e se houver uma 
compreensão no âmbito da Associação Comercial, Industrial local porque a tecnologia é simples e de fácil 
acesso para qualquer pessoa em termos de solução de conflito.  
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O Diretor, Sr. Rainer discorre sobre as Fases de Implementação do Procon RS Digital e responde ao 
Secretário, Sr. Claudio Gastal que faz pergunta sobre ampliação do rol, se será  por adesão e se já estão 
conversando com o BANRISUL. Sr. Rainer confirma que será por adesão e o Secretário, Sr. Mauro 
Hauschild, diz que houve duas negativas iniciais porque estavam recebendo pelo canal da Ouvidoria, no 
entanto, conseguiu uma reunião com os Presidentes do BANRISUL e do TCE RS na qual ficaram de agilizar 
a tramitação para o Banrisul ser inserido nesse processo. Ressalta que é importante a Concessionária RGE 
que também não aderiu, já a Equatorial sim. O Diretor, Sr. Rainer conclui que a plataforma está com as 
correções necessárias realizadas, o Grupo Santander entrará com as oito empresas para participar, todavia 
precisarão de um único login de acesso à plataforma para essas empresas, que já está sendo feita a 
adaptação, assim como estão com a ideia de ampliar o rol de empresas para dentro da plataforma. Solicita a 
todos que puderem divulgar para outras empresas, em um segundo momento ampliar a parceria dos Procons 
Municipais. O Secretário, Sr. Claudio Gastal, sugere criar um Projeto Piloto à exemplo do Tudo Fácil 
Empresas Porto Alegre. O Secretário, Sr. Mauro Hauschild, reforça junto aos Conselheiros a importância da 
divulgação deste trabalho e a criação de espaços dentro das Entidades que representam para apresentar 
essa solução como mais uma alternativa de garantia de direitos das pessoas vulneráveis na relação de 

consumo.   
7. Palavra aberta: O Vice-Presidente de Micro e Pequena Empresa da FEDERASUL, Sr. Rafael Sittoni 

Goelzer, sobre o PL 182/2022, informa que tem uma mobilização das Entidades FEDERASUL, 
FECOMÉRCIO, FIERGS, conversaram com o Secretário-Chefe da Casa Civil, Artur Lemos, Pres. da 
Comissão de Constituição e Justiça, além de alguns líderes de bancada, para aprovação desse Projeto e 
votação na segunda ou terceira semana de outubro, percebeu uma perspectiva positiva. Também, expõe 
que estão participando de um GT do Ministério da Economia relacionado a migração dos MEIs para Lei de 
Liberdade Econômica por existir uma lacuna entre o período de baixa do MEI e período de cadastramento 
da LLE, o empresário ficava sem ato constitutivo da sua empresa; com isso foi criado um pequeno grupo 
com a participação do SEBRAE Nacional para agilizar esse processo de automatização, provavelmente 
para o final deste ano ou início do próximo ano. Parabeniza a Presidente da JUCIS RS, Sra. Lauren 
Momback pela alteração interna de fluxo de trabalho na migração do MEI que reduziu em quatro vezes o 
período de espera e resultado prático para o empreendedor. Finaliza se colocando à disposição para 
disseminar nos municípios o referido trabalho. O Secretário, Sr. Claudio Gastal sugere à Pres. Lauren 
contar com o auxílio da FEDERASUL para tratar dos municípios que estão com problemas em relação às 
taxas.        

8. Encaminhamentos: 

 O Secretário Balestrin sugere levantar os dados das instituições que tem ou não problemas, quantas 
estão negativadas. O Secretário, Sr. Claudio Gastal, recomenda a Sra. Janaína Zago chamar a Secretária 
Raquel para esclarecimentos.  

 O Sr. Jorge Audy, como Conselheiro, pede a informação de quem tem problema ou não, e em relação a 
PUCRS também. Considera razoável que o projeto seja realizado com as Instituições habilitadas. O 
Secretário, Sr. Claudio Gastal, pede que seja levantada a informação exata. 

 O Projeto Escolha Certa - O Secretário, Sr. Claudio Gastal, recomenda uma planilha com 
acompanhamento dos dados de cada um, detalhadamente, a exemplo do Tudo Fácil Empresas e solicita 
a especificação de cada trilha.   

 O Secretário, Sr. Claudio Gastal, sugere trazer para o Conselho um levantamento de quantas empresas 
estão sendo abertas pelo TFE e como está funcionando em Novo Hamburgo e a Secretária de 
Desenvolvimento Econômico, Sra. Paraskevi Bessa-Rodrigues diz poderá contribuir com a referida 
informação. 

  O Secretário, Sr. Claudio Gastal, solicita ao Assessor Magnum Eltz que agende uma reunião com: 
PROCERGS (Presidente José Leal e o Diretor Josué Barbosa), JUCIS, FEPAM (Presidente Renato) e 
representante da SEMA para alinhar um plano que permitirá a integração dos sistemas. 

 O Secretário Domingos Antônio Velho Lopes solicita que a SEAPDR possa fazer parte do CEDE; o Vice-
Presidente André Godoy esclarece que por ter um número limitado de Conselheiros, a Secretaria da 
Agricultura pode passar a ser um membro convidado- permanente. 
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Encerramento – O Secretário Claudio Gastal agradece a todos os conselheiros, convidados permanentes e 
às participações especiais e dá por encerrada a reunião. 

 

 


