
 

 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 

ROSÁRIO DO SUL 
 

 

A Técnica Gerência de Políticas Públicas do 

SEBRAE-RS Marcia Ferran de Souza e o Gestor 

Regional da Campanha Marcelo Feres, 

acompanhados da Secretária de Desenvolvimento 

Econômico Circe Barros compareceram na manhã 

desta quarta-feira, 8 de julho, no gabinete do 

Prefeito Luis Henrique Antonello. O assunto norteador do encontro foi à implantação da 

REDESIM em Rosário do Sul. A REDESIM utiliza Sistema Integrador, que possibilita uma 

entrada única de dados e documentos para facilitar e simplificar o acesso a informação, 

tornando-se a principal fonte de consulta do empreendedor sobre o processo de registro e 

legalização de empresas no país. Segundo a Secretária de Desenvolvimento Econômico 

Circe Barros a implantação da REDESIM é um trabalho de parceria entre o SEBRAE-RS 

e as Secretarias da Saúde – Vigiância Sanitária, Coordenação Planejamento e Meio 

Ambiente, Fazenda- Arrecadação e Desenvolvimento Econômico. No encontro ficou 

definida, para o mês de agosto, a realização de um workshop de treinamento, coordenado 

pelo SEBRAE-RS, aos servidores das respectivas Secretarias para que a agilidade e a 

simplificação da desburocratização no processo de registros de empresas seja efetuado 

com maior rapidez em nosso município. Abaixo seguem os melhoramentos da REDESIM 

para o município e seus usuários. 

Benefícios para o Município  

•Base de dados centralizada e compartilhada; 

•Facilidade e aumento do controle dos órgãos de fiscalização; 

•Incremento dos impostos municipais, através do aumento de formalização de empresas; 

•Melhoria da imagem da gestão municipal perante o usuário; 

•Redução do custo operacional das partes envolvidas; 

•Maior desenvolvimento do município. 

Benefícios para o Usuário 



•Entrada única de dados cadastrais e documentos; 

•Redução do tempo para registro e legalização de empresas; 

•Extinção da duplicidade de exigências; 

•Redução da burocracia através da modernização da gestão municipal; 

•Durante o processo de legalização de empresas, a informação circula e não mais o 

cidadão. 

 


