ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONSELHO EMPRESARIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE
IMPERATRIZ

RELÁTORIO DE REUNIÃO DO CEDEI-29/10/2019

No dia 29/10/2019 (terça-feira) às 8h30min, 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:
 Apresentação do projeto para atração de investimentos em setores econômicos,
desenvolvido pela SEDEC;
 Projeto Rally dos Sertões 2020;

Membros Presentes:
1.
2.
3.
4.
5.

Leonardo Leocádio Coelho de Souza - ACII
Francisco Nascimento – SICAM
Italo Campelo Conceição – SICAM
Josiano César de Sousa – SEDEC
Fernando Reis Babilônia - SEDEC

A palavra inicial foi proferida pelo Diretor Executivo da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico de Imperatriz, Sr. Josiano César de Sousa, que presidiu a reunião e na ocasião deu
as boas-vindas a todos, explicando que o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Sr.
Josivaldo dos Santos Melo encontrava-se em viagem e, por esse motivo, não estaria
presidindo a reunião, porém, o nomeou para representa-lo na condução da mesma. Explicou
também que o secretário pediu que se fosse apresentado o seu pedido formal de desculpas
pela sua não participação na reunião. O Sr. Josiano César de Sousa deu inicio à reunião
agradecendo a presença de todos os participantes e apresentou a pauta da reunião, que
abordou os seguintes temas: Apresentação do projeto para atração de investimentos em
setores econômicos desenvolvido pela SEDEC; e, Projeto Rally dos Setões 2020. O Sr.
Josiano César informou também que o Secretário Josivaldo dos Santos Melo ratificou a
importância da pauta da reunião, pois entende que os projetos para atração de investimentos
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são de suma importância para o desenvolvimento da economia local e que as o Rally dos
Sertões é um evento reconhecido mundialmente e a possibilidade de sua passagem pelo
município de Imperatriz contribuirá para o fortalecimento do turismo, gerando negócios em
todo o trade turístico municipal. O diretor Executivo apresentou o Sr. Fernando Babilônia,
explicando que ele iria apresentar o projeto de atração de investimentos, que foi elaborado
baseado em dados do consumo de produtos realizados no mercado de Imperatriz. Fernando
apresentou dados de evolução da economia local, destacando o aumento do PIB municipal e a
participação de cada setor na economia municipal. Foi apresentado também o portfolio de
produtos comprados externamente pelo mercado de imperatriz no período de 2013 a 2018,
destacando um crescimento do volume de negócios gerados, destacando que o volume de
compra em 2018 foi de mais de cerca de 7 trilhões em compras pelas empresas do município.
Fernando destacou dois produtos específicos (derivados do Leite e extrato de Tomate) e
apresentou a evolução dos mesmos, ressaltando a necessidade de se fazer um planejamento
estratégico para atrair investimentos nesses setores. Segundo Fernando, a estratégia deve ser
embasada em entender quais são os produtos que Imperatriz compra e buscar entender como
funciona a cadeia produtiva desse setor para que se possa atrair novos investimentos.
Fernando apresentou também o volume da produção de leite na região de Imperatriz, de modo
a apresentar o potencial produtivo da região, o que justificaria o fornecimento de insumos
para a atração de investimento no setor. Em seguida, Fernando destacou a cadeia produtiva de
tomate, ressaltando que esse produto apresenta um elevado consumo, principalmente em
formato de “extrato de tomate”, fato que destaca a viabilidade do consumo do produto
industrializado. Fernando ressaltou que o consumo do produto é ascendente e que existem
uma cadeia produtiva de tomate, embora na região ainda não exista nenhuma indústria que
explore esse segmento, o que constitui uma boa opção de investimento. Fernando destacou
que a cidade de lajeado novo é a maior produtora de tomate da região, produzindo mais de
300 toneladas ano e que existem vários outros município na região onde há registro de
produção, o que viabilizaria o investimento industrial. Fernando ressaltou que os dados de
consumo foram embasados em informações coletadas na Secretaria da Fazenda Estadual e
que os dados de produção formal foram coletados junto ao IBGE. Durante a explanação, o
Sr. Leonardo Leocádio, representante da ACII ressaltou que o caminho era bem pragmático,
destacando a importância de realizar essa análise, havendo também a necessidade de se
entender a percepção da indústria, para que se possa entender se o volume de negócios
gerados também pode ser considerado atrativo para a indústria, destacando se o mercado local
representa uma fatia de interesse estratégico para a indústria. Fernando ressaltou que, em
havendo demanda por parte do empresariado, outros setores podem ser analisados para que se
possa subsidiar o processo de tomada de decisão para atração de investimento. Leonardo
Leocádio elogiou os trabalhos e indicou a necessidade de se analisar outros setores, havendo a
necessidade de segregar a informação e apresentar a necessidade de abordar outros setores,
ressaltou a necessidade de investigar os motivos da redução da produção de tomate na região
para o entendimento das particularidades do setor. Fernando ressaltou que a ideia é despertar a
necessidade de entender os setores produtivos. Leonardo Leocádio ressaltou que a ACII está
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em processo de atualização do livro Perfil Imperatriz e que essas análises são importantes
para ressaltar o potencial do mercado local. Leonardo destacou a importância de a SEDEC
contribuir com as análises de mercado para subsidiar as informações que poderão constar no
livro Perfil imperatriz. Leonardo destacou também a importância do investimento no CEASA
para o abastecimento e atendimento das demandas da região. Fernando finalizou apresentando
a necessidade da geração de informações sobre produção da região e Leonardo destacou a
necessidade de discutir assuntos relacionados à distribuição dos produtos na Região. O
Diretor Josiano César de Sousa Direcionou os assuntos para a próxima pauta, relacionada a
possibilidade da passagem do Rally dos Sertões por Imperatriz, destacando que a SEDEC
realizou contato com a empresa Dunas Racing, organizadora do evento, que demonstrou
interesse em participar do evento, realizando um ponto de parada no município de imperatriz.
O evento está programado para acontecer em Agosto de 2020 e receberia uma etapa
denominada “Chapada das Mesas” onde o Rally entraria no Maranhão pela cidade de Balsas e
teria um ponto de parada naquela cidade e outro ponto de parada na cidade de Imperatriz.
Desta forma, o evento contribuiria para o fortalecimento do turismo na região, uma vez que o
evento movimenta uma estrutura de mais de 1500 pessoas. Neste sentido, o Sr. Leonardo
falou sobre a importância de envolver o Sr. Geovane Guerra, representante local da FIA, no
processo de bastidores deste evento por acreditar que ele possa contribuir no processo.
Ressaltou também a importância de envolver o Sr. Luciano Honório (piloto que corre de UTV
e foi terceiro colocado no evento em 2019), no Rally e pode contribuir no processo de
estruturação do evento. Leonardo acha importante envolver outros elos como o SEBRAE e
que essas entidades e pessoas no processo de planejamento do evento. A palavra foi
franqueada e o Sr. Francisco falou sobre a necessidade de retomada do processo de
desburocratização, ressaltando que muitos dos investimentos que vem para a cidade ainda
estão migrando para os municípios vizinhos por causa da burocracia. Existe elevada
burocracia e falta de integração entre as secretaria. Ressaltou que na secretaria da fazenda, por
exemplo, havia a emissão de certidão negativa via internet e hoje isso não é mais possível,
aumentando a dificuldade de se conseguir uma certidão. Na opinião do Sr. Francisco, existe
um descaso no atendimento ao contribuinte e que o atendimento não consegue atender à
necessidade do contribuinte. Algumas situações estão tomando proporção de descaso com o
usuário. Ressaltou que tem um caso específico em que um cliente seu passou quase dois anos
com uma demanda para abrir uma empresa e isso não gerou fruto e várias empresas estão
deixando de vir para Imperatriz por causa dos obstáculos gerados pela burocracia. A coisa
precisa ser legal mais precisa ser sem burocracia. Precisa atender os anseios de quem gera
emprego. O empresário precisa ser respeitado neste aspecto por que senão não tem como fazer
investimento. Ressaltou a necessidade de a prefeitura fazer parceria com o ministério da
agricultura para treinar agentes locais para fazer capacitação de agentes para agilizar os
processos de inspeção para se conseguir selos de inspeção federal. Sr. Francisco solicitou que
fosse retomada a discussão sobre o processo de desburocratização na pauta da próxima
reunião do conselho. Ressaltou que os processos não podem sofrer por problemas de
continuidade. Solicitou também que na próxima pauta fosse discutida a questão tributária para
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empresas em inatividade. O representante da Associação Comercial e Industrial, Sr. Leonardo
Leocádio, ressaltou a necessidade de seguir a Legislação Federal para a abertura de empresa,
desburocratizando o processo de abertura municipal e que o município ainda não formalizou a
normativa federal e isso contribui pra dificultar o processo. Ele entende que tratar este assunto
sobre a ótica federal contribui para dinamizar o processo de abertura de empresas. O Sr.
Francisco afirmou que só se pode fazer as coisas com planejamento. Apesar dos obstáculos
não se pode embaraçar o processo e deve-se visar o bem coletivo, o que não pode ser feito
sem planejamento. O diretor Executivo agradeceu as considerações dos participante,
informando que o tema desburocratização, que já havia sido tratado nas reuniões anteriores
está em processo de implantação no município onde ainda esta semana deve ser finalizada a
etapa de teste do processo de unificação dos check list e utilização da rede sim para
digitalização do processo de abertura. Destacou que o tema será retomado e comprometeu-se
a colocar em pauta da próxima reunião, agendada para Novembro, onde será apresentado o
resultado do processo de desburocratização municipal. O Diretor Executivo, Sr. Josiano César
de Sousa agradeceu a presença de todos, considerou a pauta concluída e declarou a reunião
encerrada.

Observação: lista de presença em anexo.
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