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RELÁTORIO DE REUNIÃO DO CEDEI-08/05/2019 

 

 

No dia 08/05/2019 (quarta-feira) às 9h00min, aconteceu na Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico de Imperatriz, a Reunião do Conselho Empresarial de Desenvolvimento 

Econômico de Imperatriz, no Palácio de Comercio e Indústria - sala de reuniões- R. Bom 

Futuro, 455 - Centro, Imperatriz - MA.  

 

Pauta:  Novo sistema da Secretaria da Fazenda Municipal; Feirão do Emprego; 

definição do calendário de reuniões para o ano de 2019 

 

Membros Presentes: 

 

1. Nayara Miranda-SIMETAL 

2. Francisco Nascimento – SICAM 

3. Roberto Alencar-SINDUSCON 

4. Greysson Dekar Sousa - SEDEC 

5. Josivaldo dos Santos Melo-SEDEC 

6. Josiano César de Sousa-SEDEC 

7. Ely Samuel dos Santos Sylva –SEPFAZGO 

8. Dalfrede Welkener Soares Lima - SEPFAZGO 

 

 

A palavra inicial foi dada pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico de Imperatriz, que 

presidiu a reunião e na ocasião deu as boas-vindas a todos, tratando diretamente da pauta 

sobre o  Turismo, discorreu sobre a responsabilidade da SEDEC, falou sobre as ações de 

turismo, ressaltando que Imperatriz está classificado na categoria B no ministério do turismo, 

o que coloca a cidade em posição de destaque no cenário nacional; Falou sobre os projetos 

relacionados ao turismo, sobre a criação do conselho municipal do turismo e sobre projetos 

relacionados à exploração do turismo na cidade de imperatriz e convidou os empresários a 

apresentarem projetos relacionados à exploração do turismo local. Depois, a palavra oi 

franqueada ao representante do SINE municipal para apresentar o projeto feirão do emprego. 

Dr. Grysson fez uso da palavra e falou sobre a função do SINE municipal, ressaltado que o 

esmo tem o papel de promover a inserção do trabalhador no mercado de trabalho.  Afirmou 

que no ano de 2019, o SINE já encaminhou mais de 150 trabalhadores para as empresas 

Imperatrizenses, Discorreu sobre o projeto Feirão de Emprego,  informando que o projeto está 

previsto para ocorrer um junho, abordando: orientação vocacional, elaboração de curriculum, 
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marketing pessoal e encaminhamento para o mercado de trabalho e que o SINE está tentando 

acordo com o ministério de trabalho para emissão de carteira de trabalho durante a realização 

do evento. Apresentou a demanda para que as empresas apresentassem suas necessidades de 

candidatos a emprego para que o SINE possa promover esse elo entre as empresas e os 

trabalhadores, visando preencher essas vagas. Falou sobre as visitas que o SINE tem realizado 

junto às empresas. O Senhor Roberto Alencar fez uso da palavra e fez uma comparação do 

feirão do emprego local com o feirão de emprego realizado em São Paulo e afirmou que no 

setor de construção civil existe uma cenário eu está se recuperando de uma retração, onde o 

primeiro trimestre de 2019, apresentou uma ligeira melhoria. Falou sobre o índice de 

desemprego e elogiou a iniciativa do projeto para que se possa buscar associar as pessoas 

qualificas às vagas de emprego, ressaltando que um grande problema do mercado é a falta de 

mão de obra qualificada. Nayara Miranda ressaltou a necessidade de investir em qualificação 

e que o mercado é carente de mão de obra qualificada. Ressaltou que geralmente existe a 

vaga, mas as empresas encontram dificuldade de encontrar mão de obra qualificada, firmando 

que existe uma oportunidade para investir na qualificação de mão de obra, principalmente 

focando na personalidade do colaborador para que esse possa ser comprometido com a 

empresa e queira crescer na empresa. Dr. GRaysson fez uso da palavra e ressaltou a 

importância do evento do feirão do emprego e solicitou aos representantes dos empresários 

que se comprometesse, apresentando suas demandas para que possam se atendidos de forma 

gratuita para empresa e trabalhador. O Secretário Josivaldo ressaltou a importância do 

envolvimento dos empresários para o sucesso do feirão do emprego e solicitou o 

envolvimento do empresariado para o sucesso do evento, em seguida passou a palavra para o 

representante da Secretaria municipal da Fazenda, senhor Eli Samuel – Secretario Adjunto da 

fazenda, fez uso da palavra e discorreu sobre o novo sistema utilizado pela secretaria da 

fazenda. Falou sobre a complexidade do processo de troca do sistema utilizado pelo 

município, ressaltando as mudanças que ocorreram com a implantação. Passou a palavra paro 

técnico Delfrede Welkener Lima, que falou sobre o processo de inovação da SEOFAZGO, 

ressaltando a importância e a necessidade de modernização do sistema de arrecadação 

municipal. Ressaltou a necessidade de estruturar a secretaria e promover um sistema capaz de 

promover interfaces para reduzir a burocracia de abertura de empresas e renovação de 

processos. Ressaltou que a secretaria fazia uso de mais de um sistema e que esses não 

conseguiam conversar entre si, de maneira eficiente, por isso, houve a necessidade de migrar 

para um sistema único e que a SEPFAZGO agora utiliza um sistema único, o que pode 

contribuir para a redução de burocracias nos processos. Destacou que as implantações serão 

realizadas em etapas e que o sistema permite utilizar documentos eletrônicos, reduzindo 

burocracias. As liberações das funcionalidades do sistema serão realizadas gradativamente. O 

sistema também será utilizado por outras secretarias e que toda a prefeitura irá utilizar um 

sistema único, permitindo desenhar um fluxo único para diminuir a burocracia dos processos. 

O senhor Francisco questionou quanto tempo será necessário para a integração dos sistemas 

em todas as secretarias, ao que o Delfrede informou que não consegue precisar uma data, mas 
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afirmou que na SEFAZ isso deve ocorrer até Julho de 2019 e que após isso, está planejado 

que até o final do segundo semestre se consiga implantar essa integração entre as secretarias. 

Sr Francisco falou que algumas empresas estão enfrentando dificuldades para conseguirem 

renovar licenças de funcionamento (Alvará), em face do excesso de burocracia dos órgãos 

públicos. Foi definido o calendário de reuniões para o ano de 2019 com as seguintes datas: 

11/06/2019, 18.07.2019, 20.08.2019, 17.09.2019, 08.10.2019, 12.11.2019 e 03.12.2019. Pauta 

da reunião de junho (Desburocratização). Os representantes das entidades solicitaram que a 

próxima pauta estivesse relacionada à retomada do tema do cadastro único municipal para 

tratar das desburocratização da emissão de alvarás e licenças ambientais para novos 

empreendimentos. O Sr. Francisco nascimento se deu por satisfeito e aguardará as 

providencias. O Secretário Josivaldo dos Santos Melo agradeceu a presença de todos, 

considerou a pauta concluída e declarou a reunião encerrada.  

 

 

  

Observação: lista de presença em anexo. 

 

 

 


