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

REGISTRO - ABERTURA 

No dia 09 de junho 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 Vice-
Presidente do CEDE, Sr. André Vannoni de Godoy. Se apresenta como o Diretor-Superintendente do SEBRAE 
RS e explica que tendo em vista o Secretário e Presidente do CEDE, Sr. Claudio Gastal, estar participando do 
South Summit, em Madri, de acordo com o Regulamento, exerce temporariamente a vice-presidência deste 
Conselho em nome do SEBRAE RS. Dá a sua saudação a todos os Conselheiros e Convidados para esta reunião 
especial do Conselho, informando que o CEDE é formado por quatorze membros, sete do Estado e sete da 
Sociedade Civil, justamente para dar um caráter de pluralidade neste Conselho. Comunica que trataremos da 
educação no RS, foco das discussões, inclusive na última reunião do Conselho foi acordado que trataríamos dessa 
nova pauta; bem como, ontem, foi editado o Decreto do Governo do Estado nº 56.546, de 8/6/2022, que dispõe 
sobre o CEDE instituído pela Lei nº 15.770/2021.   
 

Pauta: 

 Abertura 

 Atualização do GT Tudo Fácil Empresas  

 Novo organograma do CEDE (com foco no Comitê Educação Empreendedora) 

 Balanço do “Crie o Impossível” 

 Projeto Escolha Certa 

 Palavra aberta 

 Encerramento 

PARTICIPAÇÕES PRESENCIAIS 

CONSELHEIROS DO ESTADO RS: 
Secretária Adjunta do Planejamento, Governança e Gestão e Presidente do CEDE, Sra. Izabel Matte 
Secretário Adjunto do Desenvolvimento Econômico, Sr. Joel Ernesto Maraschin 
Secretário do Turismo, Sr. Raphael Ayub  
 

CONVIDADOS PERMANENTES: 
Secretária Adjunta da Educação, Sra. Stefanie Eskereski 
Ministério Público, Representante Dra. Janine Borges Soares 
Presidente da FEPAM, Sr. Renato Chagas 
SEBRAE RS, Sra. Janaína Zago Medeiros 
JUCIS RS, Pres. Sra.Lauren de Vargas Momback 
 

CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: 
Sr. Daniel Santoro  
Sr. Walter Lídio Nunes 
 

CONVIDADOS ESPECIAIS: 
Secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Repres. Sra. Luana D. Winter Weirich 
Casa Civil, Sr. Alexander Kjak 
SEBRAE RS, Repres. Sr. Márcio Benedusi 
FEPAM RS, Sr. Jorge Augusto Berwanger Filho 
FEPAM RS, Sra. Fabiani Vitt 
CRCRS, Sr. Juliano Bragatto Abadie 
CRCRS, Sra. Ruvana De Carli 
SESCONRS, Flávio Ribeiro 
Ouvidor-Geral do RS, Sr. Lucas Salomon da Silva Fuhr 
Ouvidora-Geral do RS, Adjunta, Sra. Tibiara Prussiano 
PROCON RS, Sr. Rainer G Alves 
Secretaria Estadual da Educação, Sra. Daniele Gonçalves 
Secretário Adjunto da Educação de Porto Alegre, Sr. Mário de Lima 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre – Gabinete Vice-Prefeito, Sra. Julia Tavares 
Secretaria da Educação de Porto Alegre, Sra. Michele Bartzen Acosta Schröder 
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Assessor do Vereador Felipe Camozzato, na Câmara Municipal de POA, Sr. Matheus Prato da Silva 
+ Pra ti, Sra. Camila Dilélio 
Parceiros Voluntários, Sr. José Alfredo Nahas 
AGERGS, Sr. Luiz Henrique Mangeon 
UNIRITTER, Sra. Rachel Ballardin 
EDP, Thaís Mellender Evangelista Travi  
 

COORDENADOR: Dr. Tomás Holmer  
ASSESSORIA TÉCNICA: Magnum Eltz  e Neusa Beatriz Bueno 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: Claiton Magalhães, Marina Ferreira da Silva 
 

PARTICIPAÇÕES ONLINE 
 

CONSELHEIROS DO ESTADO RS: 
Secretário do Planejamento, Governança e Gestão e Presidente do CEDE, Sr. Claudio Gastal  
Secretário-Chefe da Casa Civil Adjunto, Dr. Bruno Pinto de Freitas 
Procuradoria-Geral do Estado – PGE, Procurador, Dr. Tiago Bona 
Secretaria da Fazenda, Secretário da Receita Estadual, Sr. Ricardo Neves 
 

CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: 
Elis Radmann 
Marlos Schmidt 
 

CONVIDADOS PERMANENTES: 
Defensoria Pública do Estado RS, Dra. Lígia Helena Fernandes Carvalho 
Tribunal de Justiça do RS, Dr. Ney Wiedemann  
Tribunal de Contas do RS, Auditora Pública Externa, Dra. Ana Helena Scalco Corazza 
 

CONVIDADOS ESPECIAIS: 
Assembleia Legislativa RS, Sr. Bruno Lanzer 
Embaixadores da Educação, Sra. Guilhermina Abreu 
Subchefia Jurídica da Casa Civil, Dra. Maria Patrícia Möllmann 
Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, Secretária, Sra. Marjorie Kaufmann 
Subchefia de Ética, Controle Público e Transparência, Dra. Viviane Furtado Migliavacca 
Secretaria de Comunicação, Sr. Marcelo Egídio Flach 
SPGG RS, Sr. Marcelo Brizolim 
SEBRAE RS, Sra. Marcia F. de Souza 
SEBRAE RS, Sra. Roselaine Moraes 
PROCERGS, Pres. Sr. José Leal 
SEBRAE RS, Sr. Guilherme Osório  
FEDERASUL, Sr. Fernando Marchet 
SESCON RS, Sr. Celso Luft 
Secretária Municipal de Novo Hamburgo, Paraskevi Bessa-Rodrigues 
Corpo de Bombeiros Militar RS, Representante Cel. Alexandre Bittencourt 
CREA RS, Vice-Presidente Nilza Luiza Venturini Zampieri 
Sociedade Civil, Márcio Burtet 
Parceiros Voluntários, Sra. Márcia Anselmo  
SESI RS, Sr. Juliano Colombo 
SESI RS, Sra. Sonia Bier 
Instituição Educacional São Judas Tadeu, Sra. Graziela Loureiro 
Empresária, Mentora, Sra. Karin Leitzke 
SPGG Diretor Geral, Robson Ferreira 
Tudo Fácil Empresas, Michelle Fonseca 
 

Após estas comunicações, passa a palavra para Presidente da JUCIS RS, Sra. Lauren Momback, dar início ao 
primeiro item da pauta. 

1. Atualização do GT Tudo Fácil Empresas – Pres. da Jucis RS, Sra. Lauren Momback e Dr. Tomás Holmer, 
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Coordenador do DescomplicaRS:  O Dr. Tomás explica que inverteu a dinâmica para iniciar a reunião com a 
prestação de contas, assim, apresenta as atualizações do quadro referente Status da Implantação do Tudo Fácil 
Empresas quanto aos passos indicados na tabela e as etapas concluídas. Pres. Lauren, mostra a situação atual 
do mapa sobre a Implantação nos Municípios: 03 implementados, 42 em processo de implementação e 01 não 
aderiu (Alvorada), total de 46 municípios com uma meta de 20 municípios, já os municípios de Bagé, Caxias do 
Sul e Farroupilha estão com os passos mais avançados, conclui ratificando que todas as segundas-feiras é 
realizado o monitoramento da situação em reunião com o DescomplicaRS. O Secretário Adjunto, Joel Maraschin 
pergunta se a situação de Alvorada não evolui e a Pres. Lauren diz que estão em tratativas com o Vogal, 
Delegado da região, para marcar uma reunião com o Prefeito e o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Dr. 
Tomás destaca que é importante o município querer aderir. O Conselheiro Daniel Santoro solicita que seja 
compartilhado com todos qual o critério estabelecido para escolha desses municípios e a Pres. Lauren esclarece 
que foram escolhidos 20 municípios que representam 54% das empresas abertas no Rio Grande do Sul e os 
demais foram procurando a Jucis. O Vice-Presidente, Sr. André Godoy, passa a palavra para o Conselheiro 
Daniel Santoro que vai falar sobre o novo organograma do Conselho trazendo o foco da educação para o CEDE. 
 

2.  Novo Organograma do CEDE (com foco no Comitê Educação Empreendedora) -  O Conselheiro Daniel 
Santoro, faz uma breve explanação sobre o CEDE, algumas alterações e o funcionamento de cada Comitê que 
compõe o Organograma deste Conselho. Relata que este Conselho é consultivo, com uma inovação em 
Governança, promovido pelo SEBRAE Nacional e aplicado no SEBRAE RS, paritário entre Sociedade Civil e 
Poder Executivo, ambos com sete Conselheiros cada; se relaciona com o Poder Público por um programa do 
Governo do Estado sob a Coordenação do Dr. Tomás Holmer, no DescomplicaRS e para atender as demandas 
conta com uma Secretaria Executiva formada pelos servidores da SPGG RS, Magnum Eltz e a Neusa Beatriz 
Bueno que fazem todo o processo de organização, produção das reuniões e agendas.  Comitê de Governança 
com a sua coordenação e composto pelos principais agentes que fazem os desdobramentos do nosso 
Conselho, em especial as lideranças dos outros Comitês e GTs;  onde há o Grupo de Trabalho e  o de Mediação 
e Conciliação  desenvolvido pelo Desembargador, Dr. Ney Wiedemann Neto, agregando todas as Organizações 
Públicas e Privadas que trabalham em prol do Instituto da Mediação e Conciliação do RS, grupo promissor em 
termos de mudança da cultura de litígio para uma de paz; Comitê Revisão Legal, sob a coordenação da Dra. 
Maria Patrícia Möllmann, com destaque para realização do Revogaço, do Decreto do CEDE, Comitê Ambiente 
de Negócios que inicialmente se chamava Comitê Redesim coordenado pela Sra. Janaína Zago e Márcio 
Benedusi, ambos do SEBRAE RS, Silvio Gusmão da JUCIS, os quais rodaram no Estado do RS com a 
integração Redesim. Com a necessidade de preparar o Estado para o futuro, foi criado o Comitê Educação 
Empreendedora com a SEDUC para trabalhar em conjunto. O Dr. Tomás diz, para quem está conhecendo o 
CEDE, estamos vendo aqui uma nova estrutura com uma grande importância, no sentido de ajustar os Comitês, 
mas, também, transformar  o Conselho em um projeto de Estado que se mantenha em uma nova gestão. 
 

 
 
O Conselheiro Daniel Santoro coloca que é uma responsabilidade compartilhada por todos, pois há um 
propósito maior que é tornar o Estado um lugar melhor para se viver e trabalhar. Como representantes da 
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Sociedade Civil o compromisso é redobrado porque precisam dar estabilidade no processo de transição, ter 
consciência do desafio para romper paradigmas e tentar garantir um comprometimento nas estruturas 
governamentais e de Poder, independente da linha partidária de Governo. Um Projeto de Estado que eleja a 
desburocratização e potencialize o empreendedorismo. O Vice-Presidente André Godoy agradece o 
Conselheiro e registra que essa visão de transcendência de governo é fundamental para o funcionamento do 
CEDE e que ao longo desses três anos conseguiu agregar tantas instituições contribuindo significativamente 
para progredir com as causas que chegam no Conselho. Continua com a próxima pauta sobre o evento 
realizado em Porto Alegre, dia 03 de junho, a 4ª edição do Crie o Impossível, iniciativa da ONG Embaixadores 
da Educação em parceria com o SEBRAE e a SEDUC para levar educação de forma inspiradora às crianças 
que não encontram motivação para se desafiar a construir a sua própria história, mobilizando estudantes do 
Ensino Médio de escolas públicas a acreditarem e investirem no seu potencial.  Ressalta e agradece a 
importante participação da SEDUC RS para viabilizar este evento. 
 

3. Balanço do “Crie o Impossível 2022” - Guilhermina Abreu, CO-Fundadora e CEO do Embaixadores da 
Educação,  fala sobre a criação da ONG, em Belo Horizonte, no ano 2013 e formalizado em 2017, formada por 
alunos que estudaram em escola pública e no 3º ano do ensino médio tiveram a oportunidade de participar  de 
um Projeto de Educação Empreendedora do SEBRAE, o Núcleo de Educação Empreendedorismo Juvenil. O 
objetivo é inspirar alunos de escolha pública e dar ferramentas para sua transformação. Em 2018, nasceu o Crie 
o Impossível para despertar o aluno para o futuro, criando projetos para melhorar sua comunidade, escola 
pública e desenvolva competências e habilidades empreendedoras na prática, combater a evasão escolar. A 
experiência no RS liderada pelo SEBRAE RS e a SEDUC RS fez a Embaixadores da Educação repensar o 
formato do Crie o Impossível e fazer a edição 2022 em nível nacional e inédita, nessa proporção. Como 
perceberam que o impacto era muito grande no interior do Estado, escolheram naturalmente e por mérito Porto 
Alegre para ser a cidade-sede e transmitir para as escolas do interior por meio dos telões, tendo em vista que o 
RS se tornou a maior base de alunos. Todavia, além dos 10.000 alunos do RS, essa edição reverberou em todo 
País para as escolas públicas e apresenta um vídeo com ou pouco das imagens de como foi o evento.  O Vice-
Presidente, Sr. André Godoy, destaca que o mais importante são os projetos que os alunos são convidados a 
desenvolver nas suas escolas e comunidades para resolver seus desafios e problemas, inclusive as crianças 
que tem o projeto classificado como o melhor recebem bolsas de estudos integrais para estudarem na Europa e 
Estados Unidos. O Conselheiro Daniel Santoro diz que este evento teve um impacto tão grande que sugere abrir 
a próxima edição em todos os Países de língua portuguesa, pois tem um potencial transformador. Guilhermina 
relata que já colocou essa sugestão em um grupo de embaixadores e alguns já se propuseram auxiliar com 
ações para a prática dessa ideia.  O Vice-Presidente, Sr. André Godoy, agradece a Secretária da Educação, 
Sra. Raquel Teixeira e a Secretária Adjunta, Sra. Stephanie Eskereski, pelo o engajamento, ações e mobilização 
para a realização desse evento e passa a palavra para Secretária Adjunta que discorrerá sobre o Projeto 
Escolha Certa.    
 

4. Projeto Escolha Certa - Secretária Adjunta, Sra. Stefanie Eskereski, fala sobre o apoio da Embaixadores da 
Educação, do SEBRAE RS e a mobilização do Estado para acontecer o Crie o Impossível e o resultado deste 
grande evento. Relata que fora no município de Muitos Capões, em Escola com uma turma do ensino médio 
com apenas 25 alunos; 05 participaram do evento sendo que nunca tinham saído do Distrito, porém a turma, 
junto com a Professora, está construindo um projeto para colocar na plataforma de forma colaborativa, assim 
como eles já têm um projeto de sustentabilidade. Em nome da Secretária Raquel Teixeira e dos alunos, 
agradece a Embaixadores da Educação, pois é uma oportunidade que muda vida desses jovens.  Contextualiza 
a educação no RS para destacar a importância desse tema, uma vez que dos 497 municípios 78% tem menos 
de 20.000 habitantes, ou seja, alguns municípios tem apenas duas escolas.  Apresenta os dados do quadro 
abaixo.  
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Complementa, ainda, que 82% das matrículas da educação básica são da rede pública e as crianças com nível 
sócio-econômico mais baixo. Esses dados refletem no aumento de mais 60 mil alunos comparado ao ano 2021, 
mas 45 mil alunos farão o ensino médio; todavia não estavam matriculados em 2019, 2020 e 2021, situação essa 
que está sendo investigada. Diz que, apesar de trabalharem muito em regime de colaboração, assim como a 
Constituição trazer a co-responsabilidade entre Municípios e Estado do Ensino Fundamental, ainda têm uma alta 
taxa de matrícula dos anos iniciais do ensino fundamental do primeiro ao quinto ano, a educação infantil é 
responsabilidade exclusiva do ensino municipal, o ensino médio do estadual e o fundamental é compartilhado; 
diferente de outros Estados do País, por exemplo, o Ceará já tem 100% do ensino fundamental municipalizado, no 
caso do RS ainda é responsável por 52% das matrículas do ensino fundamental. Informa que foi criada uma bolsa 
de incentivo aos alunos carentes da rede estadual e que são cadastrados no CadÚnico, para permanecerem no 
ensino médio e receberem R$ 150,00 por mês, mas que tenham 80% da frequência mensal, porém ainda têm 
cerca de dez mil alunos que, mesmo com incentivo, não estão conseguindo chegar aos 80% de participação efetiva 
na sala. No início desse ano realizaram uma avaliação diagnóstica para entender como os alunos do 2º e 3º ano do 
EF estavam chegando em sala de aula e saber quais as lacunas foram deixadas pelo tempo da Pandemia e como 
subsidiar os professores para trabalhar com esses resultados, ressaltando que será um processo longo de muitos 
anos. Por isso, pede todos olhar esses dados e apoiar  na construção de alternativas para solução.   

 
A partir desses dados, foi construído o Projeto Escolha Certa – O seu futuro começa aqui  - ou seja, buscar uma 
estratégia de apoio para esses alunos. 

 
 
Formato de atendimento: Um semestre, 5h de aulas síncronas por semana, ensino híbrido com polos regionais e 
de forma online;  
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Parceiros: Instituto Caldeira, Co.liga, Me Salva, Comung e Instituto Unibanco 
Modelos de Aulas/Monitorias: Opção 1 – voltados ao mundo do trabalho, Opção 2 – preparação para o ENEM, 
Opção 3 – capacitação em tecnologia e desenvolvimento de sistemas, Opção 4 – capacitação em economia 
criativa: artes visuais, design, multimídia e tecnologias voltadas à comunicação  
Programação: 
 31/05 – Live Inaugural – Apresentação do Programa  
 02/06 – Apresentação da trilha de preparação para o ENEM – Me Salva  
 07/06 – Desafios e Possibilidades para os Jovens no BR – Gabriel Medina  
 09/06 – Apresentação da trilha de Tecnologia – Instituto Caldeira  
 14/06 – Protagonismo da Juventude e Trajetórias Inspiradoras – Giovani Roca  
 21/06 – Início das aulas regulares 

Próximos Passos: engajamento de pelo menos 5 mil estudantes; implementação de programa de mentoria, apoio 
aos jovens no acesso a vagas de emprego formal.  O Conselheiro Daniel Santoro questiona se os jovens egressos 
nos últimos dois ou três anos de escola pública são público-alvo e a quantidade; a Secretária-Adjunta, Stefanie 
esclarece que é um projeto para 5 mil alunos de 140 mil, uma vez que a ideia é verificar qual a ligação com o 
mercado de trabalho, melhorar as oportunidades para os jovens. O Conselheiro Santoro diz que convidou algumas 
pessoas e entidades para esta reunião e recomenda que haja uma mobilização de todos no sentido de atingirmos 
os 5 mil estudantes. A Dra. Janine Borges Soares, do MP RS, pergunta como a SEDUC faz para que chegue nos 
alunos as lives e trilhas do projeto e a Secretária Adjunta informa que tem uma Campanha rodando na TV, Rádio e 
Redes Sociais como  Instagram, Facebook  e WhatsApp. A Dra. Janine transmite que o Ministério Público tem as 
Promotorias Regionais da Educação e sugere tentar-se uma reunião trazendo o Centro de Apoio da Infância e 
Juventude para impulsionar a busca do público-alvo, assim como usar as mídias sociais do MP RS, salienta, ainda, 
que os colegas podem engajar os órgãos nos municípios conforme a região de cada um.  O Conselheiro Walter 
Lídio considera importante a proximidade de atores junto às comunidades para dialogar com as pessoas, pois as 
pessoas têm um condicionamento social de que as oportunidades não são para elas. O Conselheiro Santoro 
complementa dizendo que o principal veículo de comunicação para o engajamento, sejam os próprios jovens, 
nesse sentido, convidou a Parceiro Voluntários que tem rede, tribos, bem como há uma expectativa de que tantos 
os participantes presenciais como os virtuais  possam enviar  sugestões ou disponibilizar suas redes para que 
possamos buscar a mobilização o mais rápido possível. O Superintendente do SESI, Sr. Juliano Colombo,  
cumprimenta a todos e refere a sua constatação de que a educação mudou de patamar neste Estado, uma vez que 
estão com o lançamento do Pacto pela Educação, a educação fazendo parte do debate empresarial, a sociedade 
civil em conjunto com o Poder Público, mas entende que é uma dificuldade de longo tempo que o interesse do 
jovem, pois ele grita que esta educação não serve, ele evade e com a pandemia muito mais, portanto, recomenda 
trazer este jovem nos debates para entendê-los e coloca a estrutura do Sistema FIERGS/SESI à disposição da 
SEDUC para auxiliar nessa mobilização. Recomenda trabalhar com modelos diferentes como por exemplo instigar 
o jovem a desenvolver projetos com soluções que resolvam problemas da sua realidade talvez seja a forma mais 
efetiva de conectar empreendedorismo, inovação, a educação em nome do trabalho. Diz que o SESI já tem 
algumas sugestões e vão procurar a SEDUC para apresentar algumas ideias. Faz uma proposta ao Conselho para 
se tentar conectar os melhores projetos que saiam da mobilização do Crie o Impossível, para dentro do SESI o 
Com Ciência que é uma grande mostra de projetos que acontece em Outubro na FIERGS, uma forma de expor 
esses movimentos e torná-los mais robusto e conclui parabenizando a todos.  
O Vice-Presidente, Sr. André Godoy, considera fundamental a disposição do Superintendente do SESI, Sr. Juliano 
Colombo, uma vez que essa conexão com efeito de rede e sabermos o que os alunos querem para comunicar na 
linguagem dos jovens e reformular esse modelo de ensino e resgatá-los.  
O Secretário do Desenvolvimento Econômico, Sr. Joel Ernesto Maraschin, refere-se a comunicação nas Prefeituras 
Municipais, na FAMURS para contribuir com a divulgação. 
O Ouvidor-Geral do RS, Sr. Lucas Fuhr, comunica que tem um projeto com o PROCON e a Secretaria de Justiça e 
Sistemas Penal e Sócio-Educativo voltado a educação financeira nos Centros da Juventude para jovens do ensino 
médio ou que já concluíram. Tem 600 jovens que se tornaram multiplicadores com aplicabilidade nas escolas que 
frequentam e capacitaram 200 jovens nos CJ Rubem Berta, CJ Lombra do Pinheiro, CJ Cruzeiro, CJ Restinga, CJ 
Viamão e CJ Alvorada. 
 
O Conselheiro Daniel Santoro propõe que este Conselho se detenha nas ações positivas, em relação ao resultado 
ruim na educação do RS, por isso no Comitê foram muito disciplinados em discutir e reduzir o escopo, prática essa 
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realizada no CEDE para que se possa criar casos de sucesso e mobilização; então, pede uma atenção de todos de 
forma colaborativa, propositiva e positiva. 
O Coordenador do DescomplicaRS, Dr. Tomás Holmer, recomenda colocar na Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico com o Secretário Joel Maraschin, o"match making" que é a terceira fase do projeto Escolha Certa, 
ligação das empresas com necessidade de força de trabalho com os jovens capacitados no programa.     
Secretária Adjunta, Sra. Stefanie Eskereski, diz que todas as formas de comunicação e redes sociais são bem 
vindas mas que precisam separar os problemas, estão trabalhando com o ensino  médio gaúcho mas será para o 
futuro, uma política que vai se consolidar nos próximos dez anos, pois essa separação da complexidade dos 
problemas da educação é importante para que se consiga resolver de forma mais objetiva e que chegue mais 
próximo do interesse dos alunos. No que se refere ao “match making” disponibilidade das vagas de 
desenvolvimento de software, fizeram um programa em parceria com o BRDE com a inscrição de um mil alunos  
todavia se formaram quatrocentos e cinquenta e cinco o que é uma taxa de desenvolvimento alta, por isso fazem 
economia criativa, o Pré ENEM e estão abertos a outras possibilidades. Portanto, diz que seria maravilhoso se os 
empresários olhassem o currículo do aluno com o selo do Escolha Certa e compreendesse que esse se engajou 
depois que terminou o ensino médio, logo merece a vaga, então agradece a todos pelo espaço e as colaborações; 
indica o nome da Gabriela Costa, da Assessoria Técnica do Gabinete para contato. O Vice-Presidente, Sr. André 
Godoy, agradece a participação de todos presentes e online e passa a palavra para o Secretário, Sr. Claudio 
Gastal que expõe ser o tema educação uma pauta que vem sendo reforçada pelo SEBRAE nos últimos três anos e 
para fazer ações voltadas para o desenvolvimento econômico e social do Estado do RS e aumentar as 
oportunidades de emprego e renda é preciso capital humano e qualificado. Cumprimenta a SEDUC e o Crie o 
Impossível, agradece o Vice-Presidente, Sr. André Godoy por conduzir esta reunião e o que faz a diferença e o 
valor do CEDE são as pessoas envolvidas, assim devolve a palavra para o encerramento.     
 

5. Encerramento 
O Vice-Presidente, Sr. André Godoy, agradece a participação dos que estão presencialmente e virtualmente, 
dando por encerrada a reunião. 

 
 
 


