
 

Ata 

Conselho Estadual de Desburocratização e 
Empreendedorismo -

  

 LOCAL:  SPGG, SALA DE GOVERNANÇA, 21º ANDAR 

No dia 08 de julho de 2022, às 10h30, realizou
Empreendedorismo – CEDE, na Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Presidente do CEDE, Secretário Claudio Gastal
Pauta: 
1. Abertura 
2. Resolução nº 002/2022 – formalização dos Comitês
3. Comitê Governança – atualização 
4. Comitê Educação Empreendedora
5.         Comitê Ambiente de Negócios: GT Tudo Fácil Empresas 
6.         de Licenciamento do Corpo de Bombeiros
7. Comitê Revisão Legal – Apresentação x Assinaturas Eletrônicas
8. Estratégia Digital do Estado – Apresentação
9. Palavra aberta 
10. Encerramento 

PARTICIPAÇÕES PRESENCIAIS
CONSELHEIROS DO ESTADO RS: 
CASA CIVIL, DRA. MARIA PATRÍCIA MOLLMANN
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SR. JOEL ERNESTO MARASCHIN
SECRETÁRIO DA INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SR. ALSONES BALESTRIN
SECRETÁRIO DO TURISMO, SR. RAFAEL AYUB
 

CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:
SR. DANIEL SANTORO  
SR. WALTER LÍDIO NUNES 
SR. MARLOS SCHMIDT 
 

CONVIDADOS PERMANENTES: 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RS, SR. BRUNO LANZER
MINISTÉRIO PÚBLICO, REPRESENTANTE 
DEFENSORIA PÚBLICA RS, DRA. LÍGIA HELENA F CARVALHO
TRIBUNAL DE CONTAS RS, DRA. SANDRA MEZZOMO
FAMURS, SRA. ALISSA MACHADO 
 

CONVIDADOS ESPECIAIS: 
SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, SRA. MARJORIE KAUFMANN
PRESIDENTE DA FEPAM, SR. RENATO CHAGAS
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, SRAS. ALINE MENDES E GABRIELA COSTA
SEBRAE RS, SR. MÁRCIO BENEDUSI
SEBRAE RS, GUILHERME OSÓRIO  
SEBRAE RS, BRUNO ANTONIO FUHR
JUCIS RS, PRES. SRA. LAUREN DE VARGAS MOMBACK
PROCERGS, PRES. JOSÉ LEAL 
PROCERGS, DIR. JOSUÉ BARBOSA 
PROCERGS, SRA. ALESSANDRA NUNES
CBM RS, CEL. LUIZ CARLOS NEVES 
PGE RS, DR. DANIEL VIEIRA 
AGERGS, SR. LUIZ HENRIQUE MANGEON
EDP, SR. HIPÁRCIO STOFFEL  
EDP, SRA. THAÍS TRAVI 
OUVIDORIA-GERAL DO RS, SRA. TIBIARA PRUSSIANO
OUVIDORIA-GERAL DO RS, SRA. LUCIA B DE BARROS
PROCON RS, SR. RAINER G. ALVES 
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REGISTRO - ABERTURA 
de 2022, às 10h30, realizou-se a reunião mensal do Conselho Estadual de Desburocratização e 

CEDE, na Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
ecretário Claudio Gastal.  

formalização dos Comitês 
atualização  

Comitê Educação Empreendedora 
Comitê Ambiente de Negócios: GT Tudo Fácil Empresas – Apresentação X Expansão do Sistema Online

e Bombeiros 
Apresentação x Assinaturas Eletrônicas 

Apresentação 

PARTICIPAÇÕES PRESENCIAIS E ONLINE  

CASA CIVIL, DRA. MARIA PATRÍCIA MOLLMANN 
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SR. JOEL ERNESTO MARASCHIN
SECRETÁRIO DA INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SR. ALSONES BALESTRIN
SECRETÁRIO DO TURISMO, SR. RAFAEL AYUB 

CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: 

BRUNO LANZER 
MINISTÉRIO PÚBLICO, REPRESENTANTE  DRA. JANINE BORGES SOARES 
DEFENSORIA PÚBLICA RS, DRA. LÍGIA HELENA F CARVALHO 
TRIBUNAL DE CONTAS RS, DRA. SANDRA MEZZOMO 

SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, SRA. MARJORIE KAUFMANN
PRESIDENTE DA FEPAM, SR. RENATO CHAGAS 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, SRAS. ALINE MENDES E GABRIELA COSTA 
SEBRAE RS, SR. MÁRCIO BENEDUSI 

SEBRAE RS, BRUNO ANTONIO FUHR 
JUCIS RS, PRES. SRA. LAUREN DE VARGAS MOMBACK 

 
PROCERGS, SRA. ALESSANDRA NUNES 

 

SR. LUIZ HENRIQUE MANGEON 

GERAL DO RS, SRA. TIBIARA PRUSSIANO 
GERAL DO RS, SRA. LUCIA B DE BARROS 

 

 Data da reunião 

 
CAFF 

se a reunião mensal do Conselho Estadual de Desburocratização e 
CEDE, na Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, sob a coordenação do 

Apresentação X Expansão do Sistema Online      

SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SR. JOEL ERNESTO MARASCHIN 
SECRETÁRIO DA INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SR. ALSONES BALESTRIN 

SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, SRA. MARJORIE KAUFMANN 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE NOVO HAMBURGO, SRA. PARASKEVI BESSA
RODRIGES 
CREA-RS, SR. NELSON KALIL MOUSSALLE
PROCON RS, SRA. BÁRBARA RAMOS
PROCON RS, SRA. ALINE GRIGOLO 
CRC RS, SR. CELSO LUFT 
SESCON RS, PRES. SR. FLÁVIO RIBEIRO
ASSESSOR DO VEREADOR FELIPE CAMOZZATO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE POA, SR. GUSTAVO 
FERNANDES 
VEREADOR NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL, SR. RODRIGO RABUSKE
SPGG/ASTEC, SRA. CAROLINE M ESKENAZI
TUDO FÁCIL EMPRESAS, SRA. MICHELLE FONSECA
 

COORDENADOR: DR. TOMÁS HOLMER 
ASSESSORIA TÉCNICA: SR. MAGNUM ELTZ  E 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: SR. 

PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS PRESENCIALMENTE 
ORÇAMENTO E GESTÃO 

 

 SR. PETRÔNIO ROLIM, SECRETÁRIO
 SR. RICARDO L CAVALCANTI, DIRETOR DE ORÇAMENTO
 SRA. GIANKA CUNHA, ASSESSORA DE PLANEJAMENTO
1. Abertura – O Secretário e Presidente do CEDE, Sr. Claudio Gastal, cumprimentou  todos os 

iniciou a reunião. 
2. Resolução nº 002/2022 – Formalização dos Comitês

pelos Conselheiros, sem ressalvas ao texto.
3. Comitê Governança – atualização

Daniela Santoro apresentar suas considerações o qual discorre sobre o Escopo de Trabalho e os Desafios 
termos de Governança. Salienta a importância de garantir a Institucionalização, Sucessão e Continuidade do 
CEDE bem como viabilizar o alcance das Metas 2022
atrasam o trabalho e o desafio é da sociedade civil que congrega vários agentes
para as observações dos participantes
experiência no que se refere a sucessão e continuidade estas serão 
como no privado. 
Conselheiro Walter Nunes – sugere que no final do ano se faça uma 
esse modelo de atuação público-privada.
Conselheiro Daniel Santoro – destaca que o CEDE é um 
por isso foi bem desenhado dentro d
referentes ao CEDE, logo, devemos entender como uma conquista da sociedade
Secretário da SEDEC, Sr. Joel Maraschin
em 2007 e reformado em 2012 com uma média de 100 (cem) pessoas 
Atualmente, estão retomando esse assunto para
política de desenvolvimento econômico e deixar um legado como espera que se faça com o CEDE.  
 

4. Comitê Educação Empreendedora
atualização do número de inscritos para Escolha Certa com a meta de atingir 5000 alunos; 
CEDE tinham 1000 inscritos, na primeira reunião do Comitê Educação Empreendedora 1740 e hoje tem 2.673 
inscrições. Estão focando seus esforços no in
inscrições permanecem abertas e a intenção é captar
Gastal, questiona se há alguma demanda para o CEDE. 
mentorias e da integração entre os alunos participantes e empresas necessitando de mão
Conselheiro Sr. Marlos Scmidt cololoca a FIERGS à disposição para contribuir
de atuar na capacitação e qualificação 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, SRA.JULIA TAVARES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE NOVO HAMBURGO, SRA. PARASKEVI BESSA

RS, SR. NELSON KALIL MOUSSALLE 
PROCON RS, SRA. BÁRBARA RAMOS 

 

FLÁVIO RIBEIRO 
VEREADOR FELIPE CAMOZZATO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE POA, SR. GUSTAVO 

VEREADOR NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL, SR. RODRIGO RABUSKE
SPGG/ASTEC, SRA. CAROLINE M ESKENAZI 

MICHELLE FONSECA 

DR. TOMÁS HOLMER  
MAGNUM ELTZ  E SRA. NEUSA BEATRIZ BUENO 

SR. CLAITON MAGALHÃES, SRA. MARINA FERREIRA DA SILVA
 

ESPECIAIS PRESENCIALMENTE – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO – GOVERNO DA PARAÍBA 

, SECRETÁRIO-EXECUTIVO 
SR. RICARDO L CAVALCANTI, DIRETOR DE ORÇAMENTO 

, ASSESSORA DE PLANEJAMENTO 
O Secretário e Presidente do CEDE, Sr. Claudio Gastal, cumprimentou  todos os 

ormalização dos Comitês – colocada em votação, foi 
sem ressalvas ao texto.   

atualização: O Secretário, Sr. Claudio Gastal, passa a palavra para o 
apresentar suas considerações o qual discorre sobre o Escopo de Trabalho e os Desafios 

Governança. Salienta a importância de garantir a Institucionalização, Sucessão e Continuidade do 
em como viabilizar o alcance das Metas 2022, considerando que temos a Lei eleitoral e limitações que 

e o desafio é da sociedade civil que congrega vários agentes. O Secretário abre o espaço 
para as observações dos participantes e ratifica a questão da institucionalização

no que se refere a sucessão e continuidade estas serão garantidas pelos CPFs,

sugere que no final do ano se faça uma análise para buscar aperfeiçoamento 
privada. 

destaca que o CEDE é um organismo de governo, mas
dentro do governo o programa DescomplicaRS que o

, devemos entender como uma conquista da sociedade.  
Secretário da SEDEC, Sr. Joel Maraschin, sobre o Conselho de Desenvolvimento diz que sofreu alterações 
em 2007 e reformado em 2012 com uma média de 100 (cem) pessoas da sociedade civil

tualmente, estão retomando esse assunto para que como uma política de Estado 
econômico e deixar um legado como espera que se faça com o CEDE.  

Comitê Educação Empreendedora: Sra. Gabriela Costa, Assessora de Gabinete da SEDUC
tos para Escolha Certa com a meta de atingir 5000 alunos; 

CEDE tinham 1000 inscritos, na primeira reunião do Comitê Educação Empreendedora 1740 e hoje tem 2.673 
Estão focando seus esforços no início das aulas, passaram da fase de divulgação

permanecem abertas e a intenção é captar novas frentes para esse projeto
Gastal, questiona se há alguma demanda para o CEDE.  Os próximos passos serão o desenvolvimento de 

ão entre os alunos participantes e empresas necessitando de mão
cololoca a FIERGS à disposição para contribuir, pois entende a necessidade 

e qualificação desses jovens para que possam ter a oportunidade de i

 Data da reunião 

 

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE NOVO HAMBURGO, SRA. PARASKEVI BESSA-

VEREADOR FELIPE CAMOZZATO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE POA, SR. GUSTAVO 

VEREADOR NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL, SR. RODRIGO RABUSKE 

MARINA FERREIRA DA SILVA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,  

O Secretário e Presidente do CEDE, Sr. Claudio Gastal, cumprimentou  todos os participantes e 

foi aprovada por unanimidade 

, passa a palavra para o Conselheiro 
apresentar suas considerações o qual discorre sobre o Escopo de Trabalho e os Desafios em 

Governança. Salienta a importância de garantir a Institucionalização, Sucessão e Continuidade do 
que temos a Lei eleitoral e limitações que 

O Secretário abre o espaço 
a questão da institucionalização. Relata que pela sua 

pelos CPFs, tanto no público 

análise para buscar aperfeiçoamento a 

governo, mas é um projeto de Estado, 
que operacionaliza as pautas 

, sobre o Conselho de Desenvolvimento diz que sofreu alterações 
da sociedade civil e Secretarias. 

uma política de Estado para que nortear uma 
econômico e deixar um legado como espera que se faça com o CEDE.            

inete da SEDUC, apresenta 
tos para Escolha Certa com a meta de atingir 5000 alunos; na última reunião do 

CEDE tinham 1000 inscritos, na primeira reunião do Comitê Educação Empreendedora 1740 e hoje tem 2.673 
fase de divulgação, mas as 

novas frentes para esse projeto. O Secretário, Claudio 
Os próximos passos serão o desenvolvimento de 

ão entre os alunos participantes e empresas necessitando de mão-de-obra.   
pois entende a necessidade 

oportunidade de ingressar no 
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mercado de trabalho, tendo em vista que j
possibilidade de fazer uns links com esse projeto da SEDUC.
O Coordenador Dr. Tomás Holmer
estruturar o Comitê de Educação Empreendedora e aproveita para fazer um agradecimento especial à Dra. 
Janine Borges Soares, Promotora de Justiça do Ministério Público RS que possibilitou a divulgação do Escolha 
Certa junto às Promotorias do Interior, nas redes sociais do MP R
essa etapa das inscrições. Lembra
RS na divulgação do referido Projeto. 
Daniel para a palavra.  
Conselheiro Sr. Daniel Santoro diz que está frustrado com o n
uma vez que são 140 mil jovens egressos do 
mobilizar, fez algumas reuniões, inclusive p
diferenciação o que é serviço público e propaganda eleitoral
em virtude da legislação eleitoral. A
processo.   
Secretária do Desenvolvimento de Novo Hamburgo, Sra. Paraskevi Bessa
trabalho coloca à disposição a estrutura d
mais uma estratégia para o projeto. 
O Secretário, Sr.  Claudio Gastal 
Coordenador Tomás Holmer explica que sim
mas a SEDUC vai continuar contando com 
se dispõe a falar com a FAMURS já que terá uma reunião na próxima semana.
Janine B Soares compartilha a frustração em relação ao número de inscrições porque houve pouco prazo para 
uma política mais forte e, assim, teríamos mai
anunciadas, reforçará a atuação do MP RS na divulgação
uma vez e passa para o próximo tema da pauta.

5. Comitê Ambiente de Negócios: O 
deste Comitê: Qualificação da RedeSim, Lei de Liberda
Apresenta a Linha do Tempo, destacando o trabalho do Eng. 
fazer a parametrização dos CNAES, as ações do CBM/RS, da VISA, do Tudo Fácil Empresas e RedeSim e as 
entregas realizadas no final do ano 2021. O Presidente da FEPAM, Sr. Renato Chagas, quanto às 
classificações CODRAM X CNAES das 1332 atividades, sugere que se faça 
município uma vez que a FEPAM tem condições de fazer um trabalho internamente, n
para a FAMURS.  O Secretário, Sr.
e solicita o posicionamento da Pres. Lauren Momback que diz já estarem na expansão do Tudo Fácil Empresas 
para os municípios, explica que a primeira reunião é realizada com o Prefeito
tabelas do Estado e enviem as suas
importante entrar no Subcomitê Estadual Redesim constituído há pouco t
representantes da FAMURS. O Secretário
de quem adotou ou não as tabelas do Estado n
que pode incluir no monitoramento do TFE

 

Conselheiro, Sr. Daniel Santoro manifesta que com a necessidade de conciliar toda a tabela de risco de cada 
órgão e da interação da equipe técnica da
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, tendo em vista que já fazem um bom trabalho enquanto SESI e SENAI
possibilidade de fazer uns links com esse projeto da SEDUC. 

Holmer ratifica a palavra da Sra. Gabriela informando que o próximo passo é 
de Educação Empreendedora e aproveita para fazer um agradecimento especial à Dra. 

Janine Borges Soares, Promotora de Justiça do Ministério Público RS que possibilitou a divulgação do Escolha 
Certa junto às Promotorias do Interior, nas redes sociais do MP RS, o que foi muito importante para alavancar 

Lembra-se, também, a participação da Ouvidoria-Geral do Estado e do PROC
RS na divulgação do referido Projeto. Secretário Claudio Gastal também agradece 

diz que está frustrado com o número de inscritos em relação a 5 mil vagas, 
egressos do ensino médio nos últimos dois anos; mas que o Comitê tentou se 
, inclusive parabeniza a Assessora, Sra.Gabriela. Entende que não há uma 

o que é serviço público e propaganda eleitoral, pois houveram muitas restrições de comunicação 
Agradece o Ministério Público que foi um dos órgãos mais engajados nesse 

Secretária do Desenvolvimento de Novo Hamburgo, Sra. Paraskevi Bessa-Rodrigues
a estrutura da Secretaria para mobilizar os outros municípios e o SINE

  
 pergunta se a FAMURS está envolvida nesse nessa questão do projeto e o 

explica que sim, todavia, na semana das inscrições ocorreu 
mas a SEDUC vai continuar contando com a instituição. A Presidente da JUCIS RS, Sra. Lauren Mombach
se dispõe a falar com a FAMURS já que terá uma reunião na próxima semana. A Promotora de Justiça, Dra. 

compartilha a frustração em relação ao número de inscrições porque houve pouco prazo para 
uma política mais forte e, assim, teríamos maior engajamento, no entanto, devido a continuidade das inscrições 
anunciadas, reforçará a atuação do MP RS na divulgação. O Secretário, Sr. Claudio
uma vez e passa para o próximo tema da pauta.  

: O Coordenador, Dr. Tomás Holmer, enuncia os temas que fazem parte 
RedeSim, Lei de Liberdade Econômica e Expansão Tudo Fácil Empresas. 

Apresenta a Linha do Tempo, destacando o trabalho do Eng. Jorge Augusto Berwanger Filho
fazer a parametrização dos CNAES, as ações do CBM/RS, da VISA, do Tudo Fácil Empresas e RedeSim e as 

no final do ano 2021. O Presidente da FEPAM, Sr. Renato Chagas, quanto às 
X CNAES das 1332 atividades, sugere que se faça a mesma parametrização 

município uma vez que a FEPAM tem condições de fazer um trabalho internamente, n
, Sr. Claudio Gastal recomenda colocar essa pauta na Interiorização da JUCIS 

e solicita o posicionamento da Pres. Lauren Momback que diz já estarem na expansão do Tudo Fácil Empresas 
ca que a primeira reunião é realizada com o Prefeito, onde

suas referentes a todos os órgãos de licenciamento estadual. Considera 
importante entrar no Subcomitê Estadual Redesim constituído há pouco tempo e 

Secretário, Sr. Claudio Gastal orienta para que se faça um acompanhamento 
as tabelas do Estado nos 497 municípios. A Presidente da JUCIS, Sra. 

monitoramento do TFE.    

 

manifesta que com a necessidade de conciliar toda a tabela de risco de cada 
interação da equipe técnica das Secretarias e da PGE RS bem como a implantação de

 Data da reunião 

 
SESI e SENAI e, ainda, há 

informando que o próximo passo é 
de Educação Empreendedora e aproveita para fazer um agradecimento especial à Dra. 

Janine Borges Soares, Promotora de Justiça do Ministério Público RS que possibilitou a divulgação do Escolha 
S, o que foi muito importante para alavancar 

Geral do Estado e do PROCON 
Secretário Claudio Gastal também agradece e chama o Conselheiro 

úmero de inscritos em relação a 5 mil vagas, 
; mas que o Comitê tentou se 

Gabriela. Entende que não há uma 
muitas restrições de comunicação 

que foi um dos órgãos mais engajados nesse 

Rodrigues, quanto ao mercado de 
os outros municípios e o SINE, ou seja, 

pergunta se a FAMURS está envolvida nesse nessa questão do projeto e o 
ocorreu a troca de Diretoria, 

Presidente da JUCIS RS, Sra. Lauren Mombach, 
Promotora de Justiça, Dra. 

compartilha a frustração em relação ao número de inscrições porque houve pouco prazo para 
, no entanto, devido a continuidade das inscrições 

, Sr. Claudio Gastal agradece mais 

, enuncia os temas que fazem parte 
a e Expansão Tudo Fácil Empresas. 

Jorge Augusto Berwanger Filho da FEPAM para 
fazer a parametrização dos CNAES, as ações do CBM/RS, da VISA, do Tudo Fácil Empresas e RedeSim e as 

no final do ano 2021. O Presidente da FEPAM, Sr. Renato Chagas, quanto às 
a mesma parametrização em cada 

município uma vez que a FEPAM tem condições de fazer um trabalho internamente, no CONSEMA, e passar 
recomenda colocar essa pauta na Interiorização da JUCIS 

e solicita o posicionamento da Pres. Lauren Momback que diz já estarem na expansão do Tudo Fácil Empresas 
, onde solicitam que utilizem as 

todos os órgãos de licenciamento estadual. Considera 
empo e que contará com quatro 

orienta para que se faça um acompanhamento 
da JUCIS, Sra. Lauren disse 

manifesta que com a necessidade de conciliar toda a tabela de risco de cada 
bem como a implantação de plataforma 
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de informática, não se avançou mais nos municípios porque esperamos consolidar um aspecto referente ao 
encaminhamento do PL do CBM RS de baixo risco dos empreendimentos. Parabeniza a equipe.
O Coordenador, Dr. Tomás Holmer
trabalho de qualificação e o Sr. Márcio Benedusi, do SEBRAE RS, complementa informando que já terminaram 
a primeira etapa e quando o sistema est
dados e documentos para os empreendedores e servidores da Prefeitura.
Secretária, Sra. Paraskevi Bessa
município com Tudo Fácil Empresas no Interior, agradece a oportunidade e diz que contribui muito para 
qualidade de vida da Comunidade como um todo e não só para o setor empresarial. Agradece, também, a 
Pres. Lauren por oportunizar ao município de Novo Hamburgo apresentar o seu case nas interiorização da 
JUCIS RS.  
O Coordenador, Tomás Holmer, explica que todo trab
Econômica permitiu a reestruturação do 
Tudo Fácil Empresas – Implantação nos Municípios, a Pres
explica aos convidados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo da Paraíba o que é o 
Tudo Fácil Empresas – uma plataforma que possibilita a abertura de empresas de baixo risco em 10
de forma gratuita, em um único Portal 
a JUCIS RS, inscrições municipais
Apresenta o mapa da implantação nos municípios
aderiu o TFE depois de muitas dificuldades. Agradece a todos que contribuíram para esse resultado.
status da implantação, foi incluído informações do número de adesões, reuniões de alinhamentos e as 
evoluções. Relata que participaram de um Workshop e levaram o case do município de Novo Hamburgo 
análise automática de endereçament
municípios e Estados. A Presidente d
interesse em aplicar o nosso modelo
Nacional promoverá o FOMENTA Nacional e o TRANSFORMAR JUNTOS, nos dias 26, 27 e 28/07/2022, em 
Brasília/DF. O CEDE e o Tudo Fácil Empresas foram convidados para participar de um painel no evento.
Secretário, Sr. Claudio Gastal transmite que participou 
dia 06/07, com a Pauta: Alvará PPCI x 
elogios desta Federação com relação aos resultados e clareza das informações.

SOL CBM RS, Cel. Luiz Carlos Neves, Comandante
divisão territorial do Corpo de Bombeiros 
licenciamentos de segurança contra incêndio
implantação iniciou no ano de 2020
aprimorando o SOL CBM, atualmente tem dois sistemas em andamento, pastas físicas de PPCIs
processo completo que representa em torno de 20% de todos os licenciamentos realizad
anunciado o SOL em determinada região, os profissionais que 
protocolo de seus licenciamentos para o 
os primeiros processos totalmente eletrônicos
licenciamento é a região da Serra, Caxias do Sul, e Porto Alegre
operante até o final de 2022. Uma das vantagens do SOL é o login
parte o CBM, do proprietário e do responsável técnico
processo eletrônico, os envolvidos recebem 
vistoria, o que permite um planejamento e agilização por parte do cliente que deseja ter o seu negócio
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não se avançou mais nos municípios porque esperamos consolidar um aspecto referente ao 
encaminhamento do PL do CBM RS de baixo risco dos empreendimentos. Parabeniza a equipe.

Tomás Holmer refere-se aos 100% de adesão à RedeSim 
trabalho de qualificação e o Sr. Márcio Benedusi, do SEBRAE RS, complementa informando que já terminaram 

sistema estiver operando na sua integralidade permitir
os empreendedores e servidores da Prefeitura. 

Secretária, Sra. Paraskevi Bessa-Rodrigues, representante do município de Novo Hamburgo, o primeiro 
município com Tudo Fácil Empresas no Interior, agradece a oportunidade e diz que contribui muito para 

e de vida da Comunidade como um todo e não só para o setor empresarial. Agradece, também, a 
Pres. Lauren por oportunizar ao município de Novo Hamburgo apresentar o seu case nas interiorização da 

, explica que todo trabalho que antes era desenvolvido no Comitê Liberdade 
Econômica permitiu a reestruturação do Subcomitê Estadual da RedeSim para a continuidade na JUCIS RS.

Implantação nos Municípios, a Presidente da JUCIS
s convidados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo da Paraíba o que é o 

uma plataforma que possibilita a abertura de empresas de baixo risco em 10
Portal – um acesso. Todos os órgãos de licenciamento

inscrições municipais, Receita Federal estão integrados e automatizados
Apresenta o mapa da implantação nos municípios, o total e a meta, bem como o status. A

depois de muitas dificuldades. Agradece a todos que contribuíram para esse resultado.
foi incluído informações do número de adesões, reuniões de alinhamentos e as 

Relata que participaram de um Workshop e levaram o case do município de Novo Hamburgo 
amento e solicitaram esclarecimentos sobre a organização 

. A Presidente da JUCIS, representante do Convênio pelo Estado do 
interesse em aplicar o nosso modelo. O Sr. Márcio Benedusi, do SEBRAE RS
Nacional promoverá o FOMENTA Nacional e o TRANSFORMAR JUNTOS, nos dias 26, 27 e 28/07/2022, em 

o Tudo Fácil Empresas foram convidados para participar de um painel no evento.
transmite que participou da Reunião Diretoria Executiva da FEDERASUL, no 

Alvará PPCI x Desburocratização x Sistema SOL x Regulamentaçã
elogios desta Federação com relação aos resultados e clareza das informações. 

 
, Cel. Luiz Carlos Neves, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, 

divisão territorial do Corpo de Bombeiros – 12 Batalhões com sistema operante e que somam
s de segurança contra incêndio; com o SOL implantado pretendem reduzir para 

implantação iniciou no ano de 2020, um projeto piloto no município de Canoas. A partir deste vem corrigindo e 
o SOL CBM, atualmente tem dois sistemas em andamento, pastas físicas de PPCIs

que representa em torno de 20% de todos os licenciamentos realizad
anunciado o SOL em determinada região, os profissionais que já têm seus projetos 
protocolo de seus licenciamentos para o início de julho e o CBM terá em torno de 

almente eletrônicos. Expõe, ainda, que por questões estratégicas 
licenciamento é a região da Serra, Caxias do Sul, e Porto Alegre; ou seja, Batalhões que estarão com sistema 

é o final de 2022. Uma das vantagens do SOL é o login Gov.br que tem três responsabilidades: 
do responsável técnico, a partir do protocolo qualquer movimentação 

processo eletrônico, os envolvidos recebem em tempo real o que aconteceu; se foi analisado, aprovado ou em 
, o que permite um planejamento e agilização por parte do cliente que deseja ter o seu negócio

 Data da reunião 

 
não se avançou mais nos municípios porque esperamos consolidar um aspecto referente ao 

encaminhamento do PL do CBM RS de baixo risco dos empreendimentos. Parabeniza a equipe. 
se aos 100% de adesão à RedeSim que encontra-se em em 

trabalho de qualificação e o Sr. Márcio Benedusi, do SEBRAE RS, complementa informando que já terminaram 
rmitirá a entrada na rede de 

, representante do município de Novo Hamburgo, o primeiro 
município com Tudo Fácil Empresas no Interior, agradece a oportunidade e diz que contribui muito para 

e de vida da Comunidade como um todo e não só para o setor empresarial. Agradece, também, a 
Pres. Lauren por oportunizar ao município de Novo Hamburgo apresentar o seu case nas interiorização da 

desenvolvido no Comitê Liberdade 
Subcomitê Estadual da RedeSim para a continuidade na JUCIS RS. 

idente da JUCIS Sra. Lauren Momback 
s convidados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo da Paraíba o que é o 

uma plataforma que possibilita a abertura de empresas de baixo risco em 10 minutos 
os órgãos de licenciamentos estaduais, municipais, 

e automatizados nessa plataforma. 
tatus. Anuncia que Alvorada 

depois de muitas dificuldades. Agradece a todos que contribuíram para esse resultado. Referente 
foi incluído informações do número de adesões, reuniões de alinhamentos e as 

Relata que participaram de um Workshop e levaram o case do município de Novo Hamburgo da 
o e solicitaram esclarecimentos sobre a organização para incentivar outros 

Estado do Ceará manifestou 
Sr. Márcio Benedusi, do SEBRAE RS, informa que o SEBRAE 

Nacional promoverá o FOMENTA Nacional e o TRANSFORMAR JUNTOS, nos dias 26, 27 e 28/07/2022, em 
o Tudo Fácil Empresas foram convidados para participar de um painel no evento. O 

da Reunião Diretoria Executiva da FEDERASUL, no 
egulamentação e que recebeu 

Geral do Corpo de Bombeiros, apresenta o mapa da 
e que somam 93 pontos de 

; com o SOL implantado pretendem reduzir para 12 pontos. A 
, um projeto piloto no município de Canoas. A partir deste vem corrigindo e 

o SOL CBM, atualmente tem dois sistemas em andamento, pastas físicas de PPCIs com o 
que representa em torno de 20% de todos os licenciamentos realizados e quando foi 

 em andamento, aceleram o 
e o CBM terá em torno de 20 a 30 dias para entrarem 

por questões estratégicas o maior volume de 
; ou seja, Batalhões que estarão com sistema 

que tem três responsabilidades: 
a partir do protocolo qualquer movimentação do 

; se foi analisado, aprovado ou em 
, o que permite um planejamento e agilização por parte do cliente que deseja ter o seu negócio 
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funcionando o mais breve possível. Paralelamente, tem o sistema simplificado
eletrônica, mas com outra plataforma 
Claudio Gastal questiona sobre o tempo para entrega e o 
15 dias de análise e 07 dias de vistoria, no RS a média é 9 dias para análise e 9 para 
maior demora é Passo Fundo com 26 dias para análise e 12 para vistoria

 
6. Comitê Revisão Legal – O Coordenador

lançamento deste Comitê em 2019
Stoffel reitera que é uma forma de institucionalizar e dar segurança aos órgãos, entidades com relação a todos 
os componentes que estão sendo colocados à disposição 
institucional jurídico e os processos. Por outro lado, o Coordenador, Dr. Tomás Holmer, expressa o bom 
diálogo com a Assembleia Legislativa RS, principalmente no que tange 
Legal da AL RS.  

Decreto do Subcomitê Gestor da Redesim, 
Civil e Coordenadora do Comitê Revisão Legal
institucionalizar os aprendizados do 
GT Tudo Fácil Empresas), e manter a 
CGSIM Nacional. Esse Subcomitê faz parte da e
que permite conversar apenas com a União
onde se colocam os licenciadores e municípios
compatibilização dos licenciamentos
possam entrar em uma única porta, assim como abrirá uma melhor interlocução com a União Federal
que nos falta hoje em alguns pontos que gera insegurança 
está no Decreto, no Regimento do CEDE
as legislações na prática para as micro e pequenas empresas
trabalhos.     
Decreto do Sistema Único de Fomento
Técnica da SPGG, iniciou sua fala agradecendo o trabalho do Comitê de Revisão Legal, o qual procedeu a 
revisão da minuta do Decreto do Sistema Único de Fomento 
da equipe, seria muito bom para o Estado que todas as legislações
estarem alinhadas ao conceito do descomplica. Em rápida explanação esclareceu que o objetivo do sistema é 
unificar em uma única plataforma informatizado os programas de fomento do Estado para facilitar o acesso do
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. Paralelamente, tem o sistema simplificado que estão rodando de maneira 
ica, mas com outra plataforma e com o avanço do SOL buscarão liberar esse sistema.

o tempo para entrega e o Cel. Luiz Carlos Neves
vistoria, no RS a média é 9 dias para análise e 9 para 

maior demora é Passo Fundo com 26 dias para análise e 12 para vistoria.         

 

O Coordenador, Dr. Tomás Holmer faz um breve relato sobre a linha do tempo e
em 2019, mostrando todas as entregas até 2022. O Diretor do EDP, 

reitera que é uma forma de institucionalizar e dar segurança aos órgãos, entidades com relação a todos 
que estão sendo colocados à disposição para simplificar e descomplicar

institucional jurídico e os processos. Por outro lado, o Coordenador, Dr. Tomás Holmer, expressa o bom 
diálogo com a Assembleia Legislativa RS, principalmente no que tange a reunião com a Comissão de Revisão 

 
Decreto do Subcomitê Gestor da Redesim, Dra. Maria Patrícia Möllmann, Subchefe Jurídica da Casa 
Civil e Coordenadora do Comitê Revisão Legal, esclarece que é uma revisão da normativa 

s do Comitê Ambiente de Negócios incorporados (GT 
e manter a sinergia com o CEDE, estabelecendo-se canal de 

faz parte da estrutura da RedeSim nacional, alguns sistemas são federais o 
que permite conversar apenas com a União, não é a JUCIS que faz essa gestão, então, s

os licenciadores e municípios para dialogar sobre as suas formas de integração
o dos licenciamentos, ou seja, um Fórum de convergência para que o cidadão e o empresário 

entrar em uma única porta, assim como abrirá uma melhor interlocução com a União Federal
que nos falta hoje em alguns pontos que gera insegurança jurídica na questão da integração.
está no Decreto, no Regimento do CEDE, ou seja, é uma pauta institucionalizada no CEDE por onde se aplica 

para as micro e pequenas empresas e quem deverá acompanhar e apoiar os 

Decreto do Sistema Único de Fomento, abordado pela Sra. Caroline Eskenazi, coordenadora da 
iniciou sua fala agradecendo o trabalho do Comitê de Revisão Legal, o qual procedeu a 

revisão da minuta do Decreto do Sistema Único de Fomento – SUF. Destacou que se houvesse disponibilidade 
da equipe, seria muito bom para o Estado que todas as legislações passassem pela revisão do Comitê, para já 
estarem alinhadas ao conceito do descomplica. Em rápida explanação esclareceu que o objetivo do sistema é 
unificar em uma única plataforma informatizado os programas de fomento do Estado para facilitar o acesso do
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que estão rodando de maneira 

avanço do SOL buscarão liberar esse sistema. O Secretário, Sr. 
Cel. Luiz Carlos Neves informa que Porto Alegre – 

vistoria, no RS a média é 9 dias para análise e 9 para vistoria; já a região com 

faz um breve relato sobre a linha do tempo e o 
. O Diretor do EDP, Sr. Hipárcio 

reitera que é uma forma de institucionalizar e dar segurança aos órgãos, entidades com relação a todos 
e descomplicar o ambiente 

institucional jurídico e os processos. Por outro lado, o Coordenador, Dr. Tomás Holmer, expressa o bom 
reunião com a Comissão de Revisão 

 
Dra. Maria Patrícia Möllmann, Subchefe Jurídica da Casa 

revisão da normativa para 
orporados (GT Liberdade Econômica e 

anal de comunicação com o 
nacional, alguns sistemas são federais o 

gestão, então, será no Subcomitê, 
sobre as suas formas de integração, 

para que o cidadão e o empresário 
entrar em uma única porta, assim como abrirá uma melhor interlocução com a União Federal que é o 

na questão da integração. Este Subcomitê 
, ou seja, é uma pauta institucionalizada no CEDE por onde se aplica 

e quem deverá acompanhar e apoiar os 

, coordenadora da Assessoria 
iniciou sua fala agradecendo o trabalho do Comitê de Revisão Legal, o qual procedeu a 

SUF. Destacou que se houvesse disponibilidade 
passassem pela revisão do Comitê, para já 

estarem alinhadas ao conceito do descomplica. Em rápida explanação esclareceu que o objetivo do sistema é 
unificar em uma única plataforma informatizado os programas de fomento do Estado para facilitar o acesso do 
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cidadão e desburocratizar todo o processo, atualmente estão previstos no sistema os seguintes programas: 
Programa de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio Grande do Sul 
Incentivo à Inclusão e Promoção Social 
Atividades Culturais – PRÓ-CULTURA/R; Programa
Estado do Rio Grande do Sul – PISEG/RS; Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico
Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul 
sistema ficará apto a receber novos programas que forem criados. Disse ainda, que o grupo de trabalho do 
SUF já havia elaborado uma minuta prévia, e que a revisão realizada no
escrita mais clara, objetiva e voltada ao cidadão.

 
Projeto das Assinaturas Eletrônicas
Coordenadora do Comitê Revisão Legal
de muita conversa com os órgãos 
do Grupo de Trabalho deste Comitê
tipos de assinatura eletrônica; utilização do assinador gov.br no processo administrativo eletrônico do Poder 
Executivo – PROA; oferta de assinatura gov.br para prestação de serviços no rs.gov.br .
Procurador da PGE RS e integrande do GT Assinaturas Eletrônicas
padrão ICP Brasil que era a única forma de se reconhecer o mundo digital 
assinatura eletrônica, pois atualmente t
cidadão de pagar o certificado, derrubando uma barreira de 
Claudio Gastal comenta que internamente a assinatura se dá via PROA mas o problema é quando o Estado 
se relaciona externamente com CPF ou CNPJ
nessa Lei tem artigo que cita as Juntas Comerciais
assinaturas avançadas e deixam claro que não 
precisa ter essa relação com o Usuário externo

Concluindo, apresenta as ações de Alta Gestão, Legais, Técnicas e Administrativas
Comitê no sentido de se consultar e transitar
se faça uma revisão do Decreto do PROA
o trabalho que está sendo feito. O Presidente da P
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cidadão e desburocratizar todo o processo, atualmente estão previstos no sistema os seguintes programas: 
Programa de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio Grande do Sul – PRÓESPORTE/RS; Programa de 
Incentivo à Inclusão e Promoção Social – Pró-Social/RS; Sistema Estadual Unificado de Apoio e Fomento às 

CULTURA/R; Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do 
PISEG/RS; Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico

Empresa do Estado do Rio Grande do Sul - FUNDOPEM/RS. Também complementou, que o 
sistema ficará apto a receber novos programas que forem criados. Disse ainda, que o grupo de trabalho do 
SUF já havia elaborado uma minuta prévia, e que a revisão realizada no Comitê agregou muito para uma 
escrita mais clara, objetiva e voltada ao cidadão. 

Assinaturas Eletrônicas, Dra. Maria Patrícia Möllmann, Subchefe Jurídica da Casa Civil e 
Coordenadora do Comitê Revisão Legal – Projeto que está em andamento e estruturação, mas que 

 bem como com o Dr. Daniel Vieira, Procurador 
do Grupo de Trabalho deste Comitê desdobra-se três pontos: fazer o Decreto Geral que dará

; utilização do assinador gov.br no processo administrativo eletrônico do Poder 
PROA; oferta de assinatura gov.br para prestação de serviços no rs.gov.br .

e integrande do GT Assinaturas Eletrônicas,  explicita sobre a utilização do certificado 
padrão ICP Brasil que era a única forma de se reconhecer o mundo digital e online com a qualidade de 

, pois atualmente tem uma legislação que instituiu uma assinatura avançada 
certificado, derrubando uma barreira de acesso ao serviço público. 

comenta que internamente a assinatura se dá via PROA mas o problema é quando o Estado 
com CPF ou CNPJ. A Pres.da JUCIS, Sra. Lauren, complementa informando que 
cita as Juntas Comerciais, logo, qualquer documento da JUCIS é assinado pelas 

e deixam claro que não é extinção do token. Dra. Maria Patricia 
precisa ter essa relação com o Usuário externo, bem como o próprio servidor público

apresenta as ações de Alta Gestão, Legais, Técnicas e Administrativas
e transitar nas instâncias. O Secretário, Sr. Claudio Gastal

uma revisão do Decreto do PROA, solicitando alinhar com o Comitê do PROA 
Presidente da PROCERGS, Sr. José Leal, comunica que est
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cidadão e desburocratizar todo o processo, atualmente estão previstos no sistema os seguintes programas: 

PRÓESPORTE/RS; Programa de 
istema Estadual Unificado de Apoio e Fomento às 

de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do 
PISEG/RS; Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico- PIAA/RS; Fundo 

FUNDOPEM/RS. Também complementou, que o 
sistema ficará apto a receber novos programas que forem criados. Disse ainda, que o grupo de trabalho do 

Comitê agregou muito para uma 

 

Dra. Maria Patrícia Möllmann, Subchefe Jurídica da Casa Civil e 
Projeto que está em andamento e estruturação, mas que depois 

Procurador da PGE RS, que participou 
fazer o Decreto Geral que dará as diretrizes dos 

; utilização do assinador gov.br no processo administrativo eletrônico do Poder 
PROA; oferta de assinatura gov.br para prestação de serviços no rs.gov.br . O Dr. Daniel Vieira, 

explicita sobre a utilização do certificado 
online com a qualidade de uma 

que instituiu uma assinatura avançada isentando o 
ao serviço público. O Secretário, Sr. 

comenta que internamente a assinatura se dá via PROA mas o problema é quando o Estado 
complementa informando que 

cumento da JUCIS é assinado pelas 
Dra. Maria Patricia ratifica que o PROA 

, bem como o próprio servidor público em alguns casos.  

 
apresenta as ações de Alta Gestão, Legais, Técnicas e Administrativas que foram mapeadas pelo 

Secretário, Sr. Claudio Gastal, demanda que 
o Comitê do PROA para que entenda melhor 

comunica que está colocando a 
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disposição a Sra. Alessandra, por conta do Gov.br, para trabalhar nessa pauta e 
processo. O Diretor do EDP, Sr. Hipárcio Stoffel,
identificação digital do rs.gov.br e do gov.br 
Governo do Estado com o Governo Federal 
pois hoje temos instrumento normativo que regula 
das assinaturas, já devidamente assinado e publicado
PROCERGS, SERPRO, DGTIC e a Secretaria Geral de Governo
publicação do Decreto nos coloca em condições de visitar os órgãos 
sua execução o que permitirá simplificar alguns serviços como nacionalmente a Redesim, para abertura e 
registro de empresas, a exemplo do DETRAN com o serviço de transferência de veículos por normas federais 
delegadas aos Estados. Reverbera,
apenas 10% exigirão Certificado Digital, isso significa que 90% dos serviços
simples ou avançada que um grande elemento de aceleração 
tornar a relação digital mais simples do Estado x Cidadão.

7. Estratégia Digital do Estado, Sr. 
Governo Digital são duas linhas de simplificação
liberada em um tripé formado pela 
site RS.gov.br. Aproveita para solicitar o 
todos ao Presidente da PROCERGS
Estados frente ao cidadão que o RS
passou a ser o primeiro colocado
apresentação mostrando o formulário e a legislação referente à Avaliação da Qualidade dos Serviços Públicos
e que estão em fase de implementação
serviços públicos digitais, projeto ligado à
trata a Lei Federal nº 14.063/2020 que

 

O Conselheiro, Sr. Daniel Santoro
Secretário, Sr. Claudio Gastal, precisar sair para outro compromisso. 
Revisão Legal propõe programar capacitação a exemplo do que foi realizado para o Revogaço, considerando o 
remanejamento de posições do Governo
assinaturas avançadas relata que teve uma operação contratual e ao utilizar esse recurso achou excelente e 
que poderia ter nas reuniões de Conselho que participa
comunicação em órgãos público, também no sistema privado e nas grandes co
específicas da área, da indústria. 
aproximar a sociedade civil, o poder público,o setor produtivo. Cumprimenta os Comitês que estão trabalhando 
para estratégia de digitalização do Governo. 
participantes.   

8. Palavra aberta:  
Sra. Gabriela Costa, Assessora Técnica Gabinete da SEDUC,
Público e reforça agradecimento à Ouvidoria
Conselheiro, Sr. Marlos Schimdt
estava pronta e na seqüência recebeu o documento digital 
entrega efetiva do Estado. Em relação ao tema Comunicação, 
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Alessandra, por conta do Gov.br, para trabalhar nessa pauta e 
Diretor do EDP, Sr. Hipárcio Stoffel, refere a avaliação das questões contratuais do sistema de 

identificação digital do rs.gov.br e do gov.br que se deseja alcançar por meio de um termo de cooperação do 
verno Federal para garantir disponibilidade de acesso, manutenção dos serviços, 

pois hoje temos instrumento normativo que regula e dá autorização de uso das credenciais gov.br para efeito 
, já devidamente assinado e publicado, com acompanhamento das 

e a Secretaria Geral de Governo para operacionalização
nos coloca em condições de visitar os órgãos e as entidades para de fato 

o que permitirá simplificar alguns serviços como nacionalmente a Redesim, para abertura e 
registro de empresas, a exemplo do DETRAN com o serviço de transferência de veículos por normas federais 

Reverbera, ainda, que a estimativa do Governo Federal é que
exigirão Certificado Digital, isso significa que 90% dos serviços serão resolvidos na assinatura 

que um grande elemento de aceleração  com potencial de simplificar, descomplicar, 
relação digital mais simples do Estado x Cidadão.   

Sr. Hipárcio Stoffel, Diretor do EDP RS, fala que o
de simplificação em prol do cidadão, assim, a estratégia digital vem 

formado pela PROCERGS, DGTIC e EDP. Apresenta a atual dinâmica dos serviços do 
solicitar o compartilhamento de uma informação que vem sendo celebrada por 

Presidente da PROCERGS, Sr. José Leal, o qual comunica que há um Índice Nacional que avalia os 
o RS iniciou 2020 e 2021 como o segundo colocado

passou a ser o primeiro colocado; um orgulho para o nosso Estado.  O Sr. Hipárcio
apresentação mostrando o formulário e a legislação referente à Avaliação da Qualidade dos Serviços Públicos
e que estão em fase de implementação; e anuncia o trabalho de utilização da assinatura eletrônica nos 

ligado à legislação que regulamenta o uso de assinaturas eletrônicas de que 
que será encaminhada para deliberação do CTIC

 

Conselheiro, Sr. Daniel Santoro, assume a coordenação da reunião, tendo em vista a necessidade do 
Secretário, Sr. Claudio Gastal, precisar sair para outro compromisso. Quanto à 
Revisão Legal propõe programar capacitação a exemplo do que foi realizado para o Revogaço, considerando o 

Governo no início do próximo ano. Logo que a JUCIS estabeleceu as 
teve uma operação contratual e ao utilizar esse recurso achou excelente e 

que poderia ter nas reuniões de Conselho que participa, pois oferece uma segurança e facilidade
também no sistema privado e nas grandes corporações 

específicas da área, da indústria. Julga importante obter os meios para o leigo entender, assim como vai 
aproximar a sociedade civil, o poder público,o setor produtivo. Cumprimenta os Comitês que estão trabalhando 

a de digitalização do Governo. Abre a palavra para manifestação dos Conselheiros e demais 

, Assessora Técnica Gabinete da SEDUC, reitera agradecimento ao apoio do Ministério 
agradecimento à Ouvidoria-Geral do Estado e ao PROCON/RS. 
Marlos Schimdt comenta sobre a renovação da carteira de motorista 

e na seqüência recebeu o documento digital e isso mostra o valor para o cidadão 
. Em relação ao tema Comunicação, recentemente a FIERGS fez alguns eventos
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Alessandra, por conta do Gov.br, para trabalhar nessa pauta e auxiliar no andamento do 

refere a avaliação das questões contratuais do sistema de 
que se deseja alcançar por meio de um termo de cooperação do 
para garantir disponibilidade de acesso, manutenção dos serviços, 

e dá autorização de uso das credenciais gov.br para efeito 
, com acompanhamento das equipes técnicas da 

operacionalização. O avanço da 
e as entidades para de fato levarmos a 

o que permitirá simplificar alguns serviços como nacionalmente a Redesim, para abertura e 
registro de empresas, a exemplo do DETRAN com o serviço de transferência de veículos por normas federais 

Governo Federal é que aproximadamente 
serão resolvidos na assinatura 
al de simplificar, descomplicar, 

fala que o DescomplicaRS e o 
, a estratégia digital vem sendo 

. Apresenta a atual dinâmica dos serviços do 
uma informação que vem sendo celebrada por 

, o qual comunica que há um Índice Nacional que avalia os 
o segundo colocado e a partir do mesmo ano 

Sr. Hipárcio encerra a sua 
apresentação mostrando o formulário e a legislação referente à Avaliação da Qualidade dos Serviços Públicos 

e anuncia o trabalho de utilização da assinatura eletrônica nos 
legislação que regulamenta o uso de assinaturas eletrônicas de que 

do CTIC.   

, assume a coordenação da reunião, tendo em vista a necessidade do 
 linha do tempo do Comitê 

Revisão Legal propõe programar capacitação a exemplo do que foi realizado para o Revogaço, considerando o 
. Logo que a JUCIS estabeleceu as 

teve uma operação contratual e ao utilizar esse recurso achou excelente e 
, pois oferece uma segurança e facilidade. Sobre a 

rporações que tem as siglas 
o leigo entender, assim como vai 

aproximar a sociedade civil, o poder público,o setor produtivo. Cumprimenta os Comitês que estão trabalhando 
Abre a palavra para manifestação dos Conselheiros e demais 

eitera agradecimento ao apoio do Ministério 

comenta sobre a renovação da carteira de motorista que em 40 minutos 
e isso mostra o valor para o cidadão que tem a 

recentemente a FIERGS fez alguns eventos; um 
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Conselho Estadual de Desburocratização e 
Empreendedorismo -

  

sobre o FUNDOPEM e outro da SEMA
assuntos, porém é preciso conhecer a realidade 
com as iniciativas positivas do Estado
espaço para que as Federações possam buscar mais vezes esse tipo de pauta 
provocarmos uma aproximação com as 
empresário, o cidadão e o empreendedor.
falou a linguagem do empresário, com cases, práticas 
O Conselheiro, Sr. Daniel Santoro
questão cultural, sendo uma possibilidade
O Secretário da SEDEC, Sr. Joel Maraschin
dificuldade e desconhecimento não só do município
Industrial do Estado. Informa que fizeram evento que contou com a participação de
palestras com ACIs, CICs, CDL, FAMURS 
A Secretária da SEMA, Sra. Marjorie Kaufmann
Presidente da FEPAM, Sr. Renato Chagas, f
trabalhando esse tema no Conselho
trabalho do CEDE e que teve um aprendizado aqui 
objetividade e pragmatismo nas ações
Conselho e diz que não há dúvidas quanto 
O Conselheiro Sr. Daniel Santoro
explica as tratativas com a SEDUC
público, como se comunicar  e resultou em um excelente trabalho. 
escrevendo o case de replicação da metodologia 
O Diretor-Presidente da FEPAM RS, Sr. Renato Chagas
com cartão, sem cartão, contando com auxílio de assessores para compreender quando é momento de um ou 
de outro, então se solidariza com a pauta das assinaturas eletrônicas para simplificar este processo.
A Dra. Janine B Soares, Promotora de Justiça do MP RS
setor, uma vez que sente falta aqui no CEDE
com o setor privado, sendo que movimentam bilhões no Estado
Federação Brasileira de Fundações Privadas.
Tomás, marcar uma reunião no MP RS par entender melhor 
Sr. Petrônio Rolim, Secretário Executivo da Secretaria de Planejamento, 
da Paraíba, cumprimenta e agradece a 
da Paraíba, a experiência e vários pontos tratado
SOL do CBM RS o que reconhece como uma experiência nova de otimizar o processo
Participa do planejamento no sentido de faci
melhoria do ambiente de negócios do 
 

9. Encaminhamentos: 
 O Secretário, Sr. Claudio Gastal
 O Secretário, Sr. Claudio Gastal

as tabelas do Estado nos 497 municípios.
 Secretário, Sr. Claudio Gastal

alinhar com o Comitê do PROA para que 
 O Conselheiro, Sr. Daniel Santoro

analisar como incluir o processo referente ao terceiro setor.
 
10. Encerramento – Conselheiro, Sr.

SPGG RS, Sr. Claudio Gastal, agradece a todos 
por encerrada a reunião. 
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ro da SEMA/FEPAM, constando o quanto os empresários se interessam por esses 
porém é preciso conhecer a realidade dele, que por vezes se afasta das oportunidades de melhorar 

com as iniciativas positivas do Estado. Esses eventos abrem caminhos relevantes. Pede para reforçar este 
espaço para que as Federações possam buscar mais vezes esse tipo de pauta 
provocarmos uma aproximação com as entidade para fazer com que essa abordagem chegue 

empreendedor. A exemplo da live realizada com o Meio Ambiente, 
falou a linguagem do empresário, com cases, práticas que facilitam a conexão e o engajamento.

Daniel Santoro corrobora essa discussão por considerar falta de conhecimento e por uma 
, sendo uma possibilidade para este Conselho traduzir e mostrar as oportunidades

Secretário da SEDEC, Sr. Joel Maraschin, diz que em relação aos projetos da Secretaria 
dificuldade e desconhecimento não só do municípios, então a importância do Manual de Instruções

. Informa que fizeram evento que contou com a participação de
FAMURS o que melhora a comunicação.  

Secretária da SEMA, Sra. Marjorie Kaufmann, a respeito da palestra na FIERGS, em conjunto com o 
Presidente da FEPAM, Sr. Renato Chagas, faz a sua consideração sobre comunicação e recomenda continuar  

Conselho, pensando em como comunicar as ações consolidadas.
teve um aprendizado aqui para o Fórum de Clima, no sentido de menos pessoas, mais 

nas ações. Agradece a oportunidade de ter recebido um aprendizado neste 
úvidas quanto a importância do prosseguimento, independente de gestão

Daniel Santoro, particularmente, se sente feliz com a emergência do tema comunicação e
as tratativas com a SEDUC, no que concerne o Projeto Escolha Certa para entender 

público, como se comunicar  e resultou em um excelente trabalho. Finaliza transmitindo 
de replicação da metodologia do CEDE para o País. 

Presidente da FEPAM RS, Sr. Renato Chagas, relata que assina as licenças ambientais no PROA 
, contando com auxílio de assessores para compreender quando é momento de um ou 

a pauta das assinaturas eletrônicas para simplificar este processo.
B Soares, Promotora de Justiça do MP RS, faz uma provação no que concerne ao terceiro 

, uma vez que sente falta aqui no CEDE das Fundações Privadas, ou seja, o setor público em conjunto 
, sendo que movimentam bilhões no Estado; informa que tem muito relacionamento com a 

Brasileira de Fundações Privadas. O Conselheiro Daniel Santoro recomenda ao Coordenador, Dr. 
Tomás, marcar uma reunião no MP RS par entender melhor e analisar como incluir este processo.
Sr. Petrônio Rolim, Secretário Executivo da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 

agradece a todos pela oportunidade de estar nessa reunião; levará para o estado 
e vários pontos tratados aqui e gostou muito do programa

o que reconhece como uma experiência nova de otimizar o processo
Participa do planejamento no sentido de facilitar a vida dos empreendedores, ações do Governador que é a 
melhoria do ambiente de negócios do Estado da Paraíba.      

Claudio Gastal recomenda colocar essa pauta na Interiorização da JUCIS
Claudio Gastal orienta para que se faça um acompanhamento de quem adotou ou não 

as tabelas do Estado nos 497 municípios. 
Secretário, Sr. Claudio Gastal, demanda que se faça uma revisão do Decreto do PROA, solicitando 
alinhar com o Comitê do PROA para que entenda melhor o trabalho que está sendo feito.

Daniel Santoro recomenda marcar uma reunião no MP RS par entender melhor e 
analisar como incluir o processo referente ao terceiro setor. 

, Sr. Daniel Santoro em nome do Presidente do Conselho e Secretário da 
, agradece a todos os convidados permanentes e demais pelas participa
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