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RELÁTORIO DE REUNIÃO DO CEDEI-11/06/2019 

 

 

No dia 11/06/2019 (terça-feira) às 8h00min, 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: Desburocratização de processos de abertura de empresas no âmbito municipal 

Membros Presentes: 

1. Josivaldo dos Santos Melo-SEDEC 

2. Nayara Miranda-SIMETAL 

3. Josiano César de Sousa-SEDEC 

4. Dalfrede Welkener Soares Lima – SEPFAZGO 

5. Murilo Miguel - SEPFAZGO 

6. Guilherme Rocha Maia – ACII 

7. Hélio Rodrigues Araújo – ACII 

8. Italo Campelo Conceição - SICAM 

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

Josivaldo dos Santos Melo, que presidiu a reunião e na ocasião deu as boas-vindas a todos, 

tratando diretamente da pauta sobre desburocratização dos processos de abertura e 

licenciamento de empresas no âmbito municipal, discorrendo sobre as dificuldades que as 

empresas têm de conseguir um alvará de localização e funcionamento. O secretário discorreu 

ainda sobre o programa “Emprega Imperatriz”, ressaltando a importância do projeto e 

conclamando os empresários a participarem, apresentando suas demandas de contratação para 

que o SINE possa atuar como captador de mão-de-obra. O Secretário finalizou solicitando o 

apoio dos empresários e franqueou a palavra. O Sr. Hélio R. Araújo, falou sobre a sistemática 

de contratação de mão-de-obra, ressaltando que existem empresas que têm condições de 

apresentar demandas de empregos e que a questão do programa “Emprega Imperatriz” é bem 

interessante e que o Conselho Empresarial de Desenvolvimento Econômico precisa melhorar 

essa relação, apoiando o empreendedorismo, colocando também essas pessoas para 

empreenderem, mesmo considerando as dificuldades que os empresários têm de conseguirem 

as licenças necessárias. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz- 

ACII, Guilherme Maia, falou sobre as dificuldades dos pequenos empresários, principalmente 

dos que estão na informalidade e que muitas vezes isso se dá em função do excesso de 

burocracia, ressaltando que existe grande dificuldade em função da burocracia e demora para 

poder instalar uma empresa e que o conselho precisa buscar resolver esse problema e que a 

ACII e as entidades de classe estão dispostas a colaborarem com o que for necessário para 
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resolver o problema. A palavra foi franqueada para o representante da Secretaria da Fazenda 

Sr. Dalfrede Welkener Soares Lima, que explicou como o sistema de desburocratização 

funionará. Explicou que a ideia é utilizar o sistema da REDESIM, através da unificação do 

processo e desenvolvimento de um check list unificado. Disse ainda que em paralelo a isso 

está sendo trabalhado a liberação do alvará provisório, que será liberado até que a empresa 

consiga toda a documentação para a liberação do alvará definitivo. Está sendo trabalhada a 

integração de sistemas com a REDESIM e a partir do momento em que o empresário fizer o 

cadastro na JUCEMA, se a atividade não for de grande risco, o sistema gerará todo o processo 

e a liberação do alvará provisório. Dalfrede afirmou ainda que o processo será gerado através 

de um cheque list único que será utilizado no sistema da prefeitura, para que na hora que o 

empresário solicitar, de forma on line, o processo possa ser único em todo o âmbito 

municipal. O sistema deverá ser de abertura, alterações e baixa. O que falta é apenas cuidar de 

detalhes da dinâmica de condução automática do sistema. Dalfrede falou ainda que hoje, o 

sistema de informação da prefeitura está devidamente organizado, que é possível promover a 

condução dos processos e que é questão de honra colocar esse sistema pra funcionar. A 

representante Nayara Miranda apresentou sua preocupação com a definição de prazos para a 

condução das atividades para a liberação de licenças, de modo a agilizar o processo, ao que 

foi esclarecida de que já houveram reuniões entre as secretarias e que as secretarias estão 

montando o fluxograma interno para que se possa chegar ao prazo final do fluxo, mas que 

ainda depende de uma reunião futura entre as secretarias para definição desse prazo. A 

palavra foi franqueada ao Sr. Murilo Miguel, representante da Secretaria da Fazenda 

Municipal, que discorreu sobre o processo de implantação do sistema, firmando que 

internamente existe a necessidade de promover alinhamentos para o cruzamentos de 

informações para que o processo seja único e que isso envolve uma interface com o sistema 

da JUCEMA e da REDESIM, ressaltando que hoje o sistema está implantado, mais ainda não 

está integrado em sua totalidade, a exemplo da cidade de Imperatriz e que  já existem 

tratativas da equipe do município de Imperatriz com a JUCEMA e REDESIM para que se 

possa promover a consolidação do processo e que isso permitirá definir o prazo do andamento 

do processo. Explicou que hoje ainda não é possível definir esse prazo, mas que a equipe está 

se empenhando em apresentar esse prazo. O Sr. Hélio Araújo afirmou que hoje a JUCEMA 

está apresentando seu sistema automatizado, porém, demonstrou preocupação com o fato de 

que os órgãos, costumeiramente fazem trocas de sistemas de informação e que isso pode gerar 

inconsistências e dificuldades futuras na condução dos processos devido ao fato de que esses 

sistemas não apresentam integração, o que isso assusta e que, no poder público, às vezes não 

se tem controle sobre essas mudanças. Dalfrede afirmou que os problemas internos estão 

sendo saneado, de modo a permitir que se possa dar foco ao atendimento das demandas dos 

contribuintes. O secretário agradeceu as considerações a ressaltou que a secretaria estará se 

empenhando para materializar as tratativas abordadas na reunião e franqueou a palavra para as 

considerações finais. O presidente da ACII apresentou suas preocupações sobre a questão de 

instalação de empresas no Distrito industrial, ressaltando que há a necessidade de trabalhar 

uma definição sobre o sistema de tributação e incentivo fiscal do município para as empresas 
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interessadas em se instalar no município que hoje estão pagando uma elevada taxa para 

registro dos títulos definitivos das áreas do distrito industrial. O conselho sugeriu como pauta 

para a próxima reunião de 18.07.2019 tratar sobre assuntos pertinentes às leis de incentivo 

fiscais do município. 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. 

 

 

 


