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Como a Gestão Pública Municipal
pode Impactar o Desenvolvimento do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo?
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O Comércio de Bens, Serviços e Turismo (setor

terciário) é

responsável por gerar mais da metade do PIB anual e pelo emprego
de metade dos trabalhadores formais do Rio Grande do Sul. Em
muitos municípios do estado, o setor tem representações ainda
maiores, sendo um grande protagonista na formação econômica
local. Desse modo, sua influência sobre o grau de desenvolvimento
econômico e social dos municípios é muito acentuada. Além disso,
como mostra um dos gráficos abaixo, representações maiores
do setor nos municípios estão associadas a um maior volume de
produção e renda agregados (PIB).
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Dentro da esfera de atuação do Poder Público municipal, principalmente no que diz respeito aos poderes Executivo e Legislativo,
existem diversas medidas e rotinas, no contexto dos serviços públicos, que impactam muitos fatores determinantes para o desenvolvimento e para a geração de renda e empregos do setor terciário. Por um lado, a administração municipal é capaz de influenciar
as condições de operação das empresas do setor (eficiência), por
meio da regulação do ambiente de negócios, principalmente no
que tange aos atos públicos de liberação (alvarás, licenças e outros), dos horários de funcionamento, da tributação de serviços,
do controle da informalidade e de outras medidas. Tais condições
impactam, inclusive, na renda de colaboradores do setor, visto que
aumentam a sua produtividade. Por outro lado, o Poder Públicomunicipal também tem influência sobre a demanda à qual o setor
está sujeito, tanto indiretamente (pelo aumento da renda dos habitantes do município) quanto diretamente, por meio dos serviços
e das regras que afetam as condições de atração de pessoas para
o consumo local.
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ESTRUTURA
DO TRABALHO
Nesta cartilha, elencamos muitos desses fatores, que devem servir
como objetivos da administração pública municipal como meio de
estimular o crescimento do setor de comércio, serviços e turismo
e, com isso, o desenvolvimento econômico do município. Além
disso, dentro de cada fator/objetivo, buscamos ressaltar as principais políticas públicas que podem ser utilizadas como forma de
impactá-lo.
A viabilidade, a adequação e a efetividade de qualquer uma das
políticas públicas destacadas neste documento, contudo, dependem das características específicas de cada município (tamanho,
densidade demográfica, preferências populacionais, etc.). Por isso,
inicialmente, a cartilha aborda alguns valores transversais que devem constituir premissas para a gestão pública municipal. Tais premissas devem servir como instrumentos de avaliação e embasar
todas as ações e rotinas do Poder Públicomunicipal.
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POLÍTICAS
PÚBLICAS
MUNICIPAIS

FATORES
QUE IMPACTAM
O COMÉRCIO

Valores Transversais
para a Gestão Pública:
• Equilíbrio Fiscal
• Eﬁciência
• Transparência
• Alinhamento entre poderes

Condições de operação
das empresas

Demanda

• Horários de funcionamento

• Condições para a Circulação
de Pessoas e Veículos

• Atos públicos de liberação
e ambiente de negócios

• Educação e Renda

• Competição e combate
à informalidade

• Qualidade de vida

• Tributação

• Turismo

• Qualiﬁcação de Trabalhadores
• Qualiﬁcação
de Empreendedores

DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO
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VALORES
TRANSVERSAIS
PARA A GESTÃO
PÚBLICA
A viabilidade de implementação de
qualquer política pública destacada neste
documento deve ser avaliada a partir das
seguintes premissas de gestão:
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EQUILÍBRIO FISCAL
Serviços públicos, em sua maioria, são financiados por meio de recursos públicos, sejam oriundos de transferências ou de receitas
próprias do município. Desse modo, não é possível que a administração pública municipal consiga cumprir seu papel na prestação
de serviços de qualidade se não conservar um equilíbrio financeiro de longo prazo. Para isso, uma premissa fundamental deve ser o
permanente controle de despesas. Como rotina e como ferramenta
de avaliação de qualquer medida a ser tomada, a administração pública municipal deve manter projeções de despesas de curto e longo prazo, incluindo aquelas com pagamento de dívidas, forçando-as a permanecer dentro da capacidade de geração de receitas.
Cabe destacar, em especial neste quesito, o cuidado com gastos com
pessoal e previdenciários, visto que tendem a provocar impactos financeiros de longo prazo, muitas vezes ignorados ou desconhecidos
pelos gestores públicos municipais. A estabilidade de emprego garantida aos servidores públicos perpetua gastos por décadas. As receitas
e os tipos e as quantidades de serviços públicos demandados pelos
habitantes de um município, contudo, podem variar drasticamente ao
longo do tempo. Essa realidade é ainda mais acentuada em um cenário
de envelhecimento populacional e avanço tecnológico velozes e de reduções populacionais (como é o caso de diversos municípios gaúchos
que passam por tendências de emigração). Manter essa categoria de
gastos sob controle e coerente com projeções de receitas é, portanto, ferramenta crucial para garantir o equilíbrio fiscal de longo prazo.

7

EFICIÊNCIA
No contexto brasileiro de renda média e mal distribuída, as necessidades populacionais, em termos de serviços públicos, sempre serão
muito grandes frente à limitada capacidade financeira dos entes públicos. Por isso, é fundamental que a administração pública municipal tenha como valor transversal, aplicado a todas as suas rotinas e
políticas públicas, o conceito de eficiência: resultados máximos obtidos a custos mínimos.
Para isso, qualquer gasto ou investimento a ser realizado deve ser
acompanhado de projeção e mensurações periódicas de seus resultados. Assim como qualquer ação ou política pública cogitada deve
ser acompanhada pela estimativa de seus custos. Esse confronto de
esforços com resultados é uma ferramenta indispensável para apontar as ações que valem a pena serem implementadas e quais devem
ser deixadas de lado por produzirem resultados insatisfatórios para os
custos envolvidos.
Cabe destacar que esse conceito não deve ser adotado apenas na
aplicação de recursos detidos pelo setor público municipal (receitas
e servidores públicos municipais), mas também na imposição de regras que provocam canalização de recursos privados, como leis ou outras normas municipais. Um exemplo que ilustra essa aplicação são as
leis municipais que obrigam estabelecimentos locais a utilizar apenas
sacolas plásticas biodegradáveis. Apesar do benefício evidente de
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minimizar o volume de plástico comum a ser descartado pelo município, a regra também implica um custo oculto aos consumidores locais
(quem irá, em última análise, financiar a aquisição das sacolas), cuja
mensuração deve ser contemplada na avaliação da regra.
Outro destaque importante a ser feito sobre esse valor transversal é a
necessidade de aplicação não apenas à escolha do destino de recursos financeiros, mas também na avaliação de eficiência dos recursos
em termos de tempo de trabalho. Mensurar os resultados do trabalho,
em ganhos de bem-estar à população, é fundamental para escolher
onde alocar esse recurso tão precioso. Um exemplo dessa aplicação é
a avaliação de regras, comuns em muitos municípios, as quais exigem
que a cobrança de passagens no transporte público seja realizada por
trabalhadores. Regras desse tipo representam uma escolha para a alocação de recursos, em termos de tempo de trabalho, de servidores públicos ou privados. Em muitos lugares, no entanto, as tecnologias disponíveis e as preferências dos passageiros locais já permitem que essa
tarefa seja realizada por aparelhos eletrônicos. Nesses casos, alocar
tempo de trabalho para realizá-la não resulta em maior nível de bem-estar para a população. Desse modo, constitui uma política pública
que não considera o conceito de eficiência e, com isso, desperdiça recursos públicos ou privados, custeados, em última análise, pelos habitantes locais. Uma avaliação de política pública com base no conceito de eficiência, alternativamente, permitiria a alocação do tempo dos
trabalhadores locais em funções que agreguem mais valor às pessoas.
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Por fim, é possível destacar dois meios principais, de aplicação abrangente, que costumam impactar em ganhos de eficiência e, portanto,
sempre devem ser contemplados na avaliação de ações em geral da
administração pública municipal. O primeiro deles é a parceria com o
setor privado para o provimento de serviços (educação, saúde, lazer, limpeza e outros), para o desenvolvimento de soluções inovadoras e mais
eficientes e para a execução de investimentos de infraestrutura urbana.
Além de reduzir a necessidade de alocação de recursos públicos, essas parcerias, em suas diversas formas, provocam a absorção automática da eficiência peculiar do setor privado pelo setor público.
O segundo destaque é a consideração da concentração de serviços e
investimentos.
Espalhar demasiadamente investimentos no território aumenta o grau
de ociosidade dos recursos, elevando seus custos médios. Por isso,
muitos serviços que exigem uma produção mínima para se tornarem
viáveis podem ser providos por meio de consórcios entre municípios
vizinhos, principalmente pelo contexto gaúcho de muitos municípios
de população reduzida.
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TRANSPARÊNCIA
A avaliação de resultados e custos de políticas públicas, que garante
a premissa de eficiência, não é uma tarefa simples. A quantidade de
fatores e recursos demandados, as múltiplas e, por vezes, inesperadas possibilidades de resultados e a necessidade de apoio popular
para a implementação de políticas públicas não permitem que essa
avaliação seja realizada por um único agente. Desse modo, quanto
maior for o grau de abertura e transparência dos dados, das avaliações e das projeções de resultados de gastos e ações do Poder Público municipal, maior será o entendimento, a contribuição e o apoio
da população para a escolha das políticas públicas locais. Neste
quesito, também é fundamental destacar a necessidade de diálogo
permanente com entidades de classe e representações empresariais locais, como ferramenta que auxilia o gestor público a identificar necessidades a serem satisfeitas, a projetar e avaliar os resultados e os custos privados das políticas públicas propostas e a obter
apoio e comprometimento para a execução de políticas públicas.
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ALINHAMENTO
ENTRE PODERES
Diversas políticas públicas mencionadas ao longo deste documento
não são passíveis de implementação por iniciativa exclusiva do Poder
Executivo municipal. Na divisão de poderes constitucional brasileira,
o Poder Legislativo, inclusive na esfera municipal, desempenha papel
extremamente relevante na definição de gastos públicos e de regras
a serem respeitadas pelo setor privado. É fundamental, portanto, que
a Prefeitura mantenha um bom relacionamento com a Câmara de Vereadores, a fim de discutir e avaliar opções de políticas públicas e,
com isso, formar entendimentos sobre as melhores escolhas para os
habitantes do município.
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FATORES E
POLÍTICAS PÚBLICAS
MUNICIPAIS COM
IMPACTO SOBRE O
COMÉRCIO DE BENS,
SERVIÇOS E TURISMO
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1. CONDIÇÕES DE
FUNCIONAMENTO
DAS EMPRESAS
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HORÁRIOS DE
FUNCIONAMENTO
A liberdade para escolher seus dias e horários de funcionamento é
um elemento que permite ganho de eficiência às empresas do comércio, pois garante que as empresas possam se adaptar, da melhor forma possível, aos hábitos e desejos de seus clientes. Com
isso, essa flexibilidade, além de possibilitar a otimização de recursos e, consequentemente, o máximo nível de renda dos colaboradores, também impacta positivamente o bem-estar dos habitantes
do município, que podem escolher seus dias e horários de compra.
POLÍTICA PÚBLICA DE IMPACTO
• Lei com regulação dos horários de funcionamento do comércio.

15

ATOS PÚBLICOS DE
LIBERAÇÃO E AMBIENTE
DE NEGÓCIOS
Para se formalizar, se instalar, funcionar e vender, uma empresa necessita de uma série de atos públicos de liberação (alvarás, licenças,
autorizações, registros de propriedade, concessões, etc.) que são de
competência municipal e moldam o ambiente de negócios local. A
qualidade das regras e a celeridade e desenho adequado dos processos administrativos que envolvem a concessão desses atos são
elementos extremamente importantes para dar eficiência ao setor
privado e, ainda, atrair empresas para se instalarem no município.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE IMPACTO
l Gestão de processos administrativos, com definição de metas
transparentes e controle de prazos e resultados.
l Lei de Liberdade Econômica Municipal, com definição de prazos
máximos e liberações tácitas e por autodeclaração.
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l Regulamentação do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar 123, de 2006) em nível
municipal.
l Serviço de centralização de órgãos anuentes e de auxílio aos empreendedores locais (geralmente nomeado de “Sala do Empreendedor”).
l Adesão à RedeSim, para facilitar a formalização de empresas locais.
l Criação do Sistema de Inspeção Municipal (SIM) para estabelecimentos que manuseiam produtos de origem animal, para facilitar e
regularizar práticas industriais por parte do comércio de gêneros alimentícios.
l Disponibilização de informações, serviços e sistemas de prestação
de contas para as empresas por meio eletrônico. (Website da prefeitura de fácil acesso para novos empreendedores, com links diretos para
informações sobre “o que eu preciso fazer para empreender aqui” e
“no que a prefeitura pode ajudar”).
l Facilitação de processos e capacitação de empresas locais para
se qualificarem como fornecedoras da administração pública
l Regulamentação de horários de carga e descarga de mercadorias,
buscando o melhor equilíbrio com as condições de circulação de veículos e pessoas conforme cada bairro do município.
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COMPETIÇÃO E COMBATE
À INFORMALIDADE
A livre competição entre empresas é um fator importante para garantir eficiência ao setor privado. Uma premissa para a observação
desse resultado, contudo, é que a competição ocorra em igualdade
de condições. Apenas assim é possível garantir aos consumidores
que as melhores empresas, que produzem bens e serviços da melhor qualidade e ao menor custo possível, serão aquelas que prosperarão. Por isso, é fundamental sujeitar todos às mesmas regras,
exigindo e controlando a formalização, o pagamento de tributos e
o cumprimento das demais normas de funcionamento municipais.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE IMPACTO
l Criação de um conselho municipal de combate à informalidade,
para integrar todas as autoridades intervenientes, de esferas de atuação complementares (educação, conscientização, fiscalização e punição) e necessárias para garantir o maior nível possível de formalização
de empresas e agentes econômicos em geral.
l Regulamentação para a realização e a formalização de feiras
itinerantes.
l Serviço de fiscalização de cumprimento das normas e anuências
municipais para o comércio de bens e serviços.
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TRIBUTAÇÃO
O nível de carga tributária, a complexidade do sistema e a estabilidade de regras são elementos fundamentais para garantir boas condições de oferta e eficiência às empresas. Além de alíquotas baixas,
é importante que o sistema de cobrança de tributos seja simples e
com o menor número de obrigações acessórias possível, para reduzir
o custo de conformidade das empresas, e estável, sem alterações arbitrárias e intempestivas por parte da administração fazendária, para
garantir a segurança jurídica necessária ao planejamento e aos investimentos de longo prazo.
O Poder Público municipal é o responsável pelo principal tributo incidente sobre os serviços, o ISSQN. Suas regras são definidas por leis
tributárias municipais e por outras normas definidas pela administração fazendária municipal. Além disso, o IPTU, também de competência municipal, apesar de não incidir diretamente sobre a produção,
também acaba onerando indiretamente os bens e serviços produzidos no município, na medida em que incide sobre imóveis utilizados
para a produção.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE IMPACTO
l Leis e normas que regem os tributos municipais.
l Instituição de um Código de Contribuintes, por meio de lei municipal, para estipular as principais regras de boas práticas tributárias,
estabelecendo direitos e deveres mútuos entre fisco e contribuinte.
l Instituição de um Conselho de Contribuintes, por meio de lei municipal, para funcionar como um fórum de discussão dos mais variados temas envolvendo a tributação municipal, sendo composto por
representantes do fisco e dos contribuintes.
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QUALIFICAÇÃO DE
TRABALHADORES
Além da importância da educação básica, já elencada entre os fatores de crescimento da renda da população do município, a qualificação dos trabalhadores adultos também é elemento fundamental
para garantir o máximo de eficiência às empresas locais. A modernização constante e o avanço rápido das tecnologias adotadas pelas
empresas do comércio exigem trabalhadores em constante aprendizado e atualização, independentemente de sua base educacional.
Além disso, a educação profissional tem um papel ainda mais determinante quando se considera o estágio de transição demográfica e
envelhecimento populacional (com redução do número de crianças
e jovens) pelo qual passam grande parte dos municípios gaúchos.
Os trabalhadores adultos não podem ser esquecidos, visto que sua
participação e impacto na produção de bens e serviços pelas empresas do município é imediata.

POLÍTICA PÚBLICA DE IMPACTO
l Estímulo à educação profissional, por meio de parcerias com o
Senac-RS e com identificação das principais necessidades das empresas locais.
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QUALIFICAÇÃO DE
EMPREENDEDORES
O comércio de bens e serviços é um setor que atrai muitos empreendedores por necessidade, tendo em vista o tamanho médio de
empresa peculiar do setor. Com isso, muitos habitantes acabam se
tornando empresários no próprio município de residência e com pouco conhecimento em gestão de negócios. Quanto maior essa lacuna,
maior é a rotatividade de empresas na localidade, visto que novos
negócios acabam indo à falência muito rápido. Essa rotatividade elevada limita a produtividade das empresas do setor, pois causa uma
quebra prematura na curva de aprendizado sobre as necessidades
dos consumidores locais, bem como representa perdas patrimoniais
mais disseminadas.
POLÍTICA PÚBLICA DE IMPACTO
l Estímulo à educação empreendedora, por meio de parcerias com
Senac-RS e Sebrae-RS e com identificação das principais lacunas de
formação dos empreendedores locais.
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2. DEMANDA
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CONDIÇÕES PARA
A CIRCULAÇÃO DE
PESSOASE VEÍCULOS
Além do bem-estar geral dos habitantes, a demanda direcionada aos
estabelecimentos comerciais locais é diretamente proporcional às
condições existentes para a circulação de pessoas e veículos nas ruas.
Quanto mais agradável e seguro for trafegar, estacionar e caminhar pelas ruas do município, mais habitantes locais tenderão a consumir os
bens e serviços que necessitam no comércio local, assim como mais
habitantes de outras localidades poderão ser atraídos ao comércio local. Boa parte das medidas e dos serviços públicos que determinam
essas condições de circulação éde competência exclusiva ou complementar daadministração pública municipal.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE IMPACTO
l Manutenção de calçadas e ruas.
l Organização do espaço urbano, com reserva de áreas de amplitude suficiente para instalação de centros comerciais, circulação de
pessoas e estacionamento de veículos.
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l Transporte público de qualidade.
l Limpeza de calçadas e ruas.
l Iluminação pública.
l Sinalização.
l Controle de poluição visual e sonora (regras que garantam o
equilíbrio de interesses, sem que as ações de um estabelecimento
possam prejudicar os outros).
l Serviço para resgate social de moradores de rua.
l Guarda municipal.

Apesar de já elencados como valores transversais de gestão pública,
a quantidade de serviços públicos envolvidos neste fator recomenda um destaque à avaliação constante das necessidades de concentração de um nível maior de qualidade desses serviços em algumas
regiões do município (áreas centrais, por exemplo), considerando os
custos envolvidos, bem como as parcerias com a iniciativa privada
para sua realização.
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EDUCAÇÃO E RENDA
A educação é um fator fundamental para elevar o nível de eficiência
do setor produtivo e, consequentemente, de renda da população local. Além disso, ao contrário do que o senso comum pode indicar, a
educação nos primeiros anos de vida é a que exerce maior impacto
sobre o nível de qualificação e renda de um indivíduo no longo prazo,
como demonstram muitas pesquisas acadêmicas. Por isso, a administração pública municipal, com responsabilidade sobre a educação
infantil e sobre o ensino fundamental, tem um papel fundamental a
cumprir nesse fator tão relevante para determinar o nível de renda,
demanda e bem-estar da população local.
POLÍTICA PÚBLICA DE IMPACTO
l Garantir o provimento de educação infantil (incluindo creches) e
fundamental a todos os jovens residentes no município, ao melhor nível de qualidade possível.
Apesar de a parceria com o setor privado já estar elencada como um
valor transversal de gestão pública, é importante destacar que o provimento pode ser realizado pela utilização de serviços privados de
educação, cuja eficiência tende a ser maior e que podem ser melhor
adequados às mudanças de necessidades de cada município, tendo
em vista o processo de rápida transição demográfica e envelhecimento populacional (com redução do número de crianças e jovens)
pelo qual passam diversos municípios gaúchos. Além disso, como
atributos desejáveis ao nível de qualidade da educação básica, é
possível elencar o atendimento em turno integral e a disponibilidade
de atividades eletivas (política de impacto sobre o rendimento escolar), o acesso à internet rápida nas escolas, o treinamento de professores para a utilização de ferramentas digitais complementares,
a intensificação do ensino de informática e o transporte escolar.
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QUALIDADE
DE VIDA
Diversas medidas e serviços públicos de competência municipal
exercem impacto sobre a qualidade de vida das pessoas. Esse fator,
por sua vez, é determinante da capacidade do município para manter a população residente e atrair pessoas de outras localidades,
gerando demanda para o comércio local.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE IMPACTO
l Serviços de saúde pública, incluindo, mediante avaliação de retorno, ações preventivas, como campanhas de vacinação, orientação nutricional, saúde da família, acompanhamento de situações de
maior vulnerabilidade, conscientização sobre os riscos do uso de
drogas e gravidez na adolescência, entre outros.
l Serviços e espaços de lazer.
l Saneamento básico e condições de habitação.
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Apesar de a parceria com o setor privado e avaliação das possibilidades de concentração de serviços já estarem elencadas no valor
transversal de eficiência para a gestão pública, é importante destacar algumas medidas específicas relacionadas ao fator qualidade
de vida. Serviços de saúde, infraestrutura de saneamento básico e
de habitação em geral têm custo elevado. Além da utilização de
parcerias com o setor privado, a concentração espacial de investimentos sempre deve ser avaliada como forma de elevar seu retorno
em termos de bem-estar social (quanto mais espalhadas geograficamente estiverem as residências no município, mais caro é levar saneamento básico e infraestrutura a todas elas). Essa avaliação
deve levar em conta também um equilíbrio com os efeitos colaterais da concentração espacial sobre as condições de trânsito.
Para os serviços de saúde e de lazer, considerando o custo fixo elevadoe o tamanho médio de população dos municípios gaúchos, a
ideia de concentrar investimentos para ganhar eficiência também
recomenda a avaliação de consórcios entre municípios vizinhos. Por
fim, cabe destacar que muitos serviços de saúde e de lazer podem
ser realizados mediante parceria com Sesc-RS, que possui vasta experiência e reconhecida qualidade em sua atuação.
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TURISMO
O turismo constitui um meio de exportar serviços, na medida em que
atrai demanda externa ao município. O desenvolvimento de serviços
turísticos, contudo, depende de fatores em que o papel que pode
ser desempenhado pelo setor público é relevante: a conservação de
atrações públicas, a infraestrutura, a promoção de informação e a
coordenação com outros municípios. Visitantes de outras localidades serão atraídos a consumir no município conforme a existência de
atrativos públicos (monumentos, edifícios históricos, parques, etc.), a
qualidade da infraestrutura pública que as permitam chegar ao município e transitar entre as atrações (vias de acesso, transporte público, etc.) e a comunicação externa acerca das atrações.
POLÍTICAS PÚBLICAS DE IMPACTO
l Infraestrutura de qualidade.
l Criação, manutenção e restauração de atrações e coordenação
com municípios vizinhos para formação de rotas turísticas. Atrações
turísticas podem incluir espaços, mostras e festas para exposição de
produtos, serviços e tradições típicas do município.
l Divulgação de informações das atrações turísticas locais, atingindo potenciais visitantes de outras localidades.
Esses objetivos podem ser buscados por meio de investimentos privados, caso a administração pública municipal consiga liderar uma
coordenação entre as empresas que se beneficiam da exportação de
serviços.

29

DIRETORIA
FECOMÉRCIO-RS
2018/2022
Presidente: Luiz Carlos Bohn
1º Vice-Presidente: Joel Vieira Dadda
Vice-Presidente Financeiro: André Luiz Roncatto
Diretor Financeiro: Walter Seewald
Vice-Presidente Administrativo: Luiz Antônio Baptistella
Diretor Administrativo: Rogério Fonseca
Vice-Presidente do Grupo - Comércio Atacadista:
Zildo De Marchi e Júlio Ricardo Andriguetto Mottin
Vice-Presidente do Grupo - Comércio Varejista:
Gilmar Tadeu Bazanella e Isabel Cristina Vidal Ineu

Vice-Presidente do Grupo - Comércio Varejista de
Gêneros Alimentícios: Ivo José Zaffari e Eduardo Luis
Slomp
Vice-Presidente do Grupo - Agentes Autônomos
do Comércio: Marcio Henrique Vincenti Aguilar e
Élvio Renato Ranzi
Vice-Presidente do Grupo - Turismo e Hospitalidade:
Manuel Suárez e Marcelo Francisco Chiodo
Vice-Presidentes:
Ademir José da Costa, Daniel Amadio, Denerio Rosales
Neumann, Edson Luis da Cunha, Gilberto Aiolfi, Ibrahim
Mahmud, Idalice Teresinha Manchini, João Francisco
Micelli Vieira, José Nivaldo da Rosa, Leomar Rehbein,
Leonardo Ely Schreiner, Levino Luiz Crestani, Moacyr
Schukster, Paulo Roberto Diehl Kruse, Remi Carlos
Scheffler, Ronaldo Netto Sielichow e Silério Käfer
30

Diretores:
Aldacir José Callegaro, Aljaci Leojani Domingues Britto, Antonio Trevisan, Bruno Alberto Hass, Carlos Cezar
Schneider, Celso Canísio Müller, Cladir Olimpio Bono,
Daniel Vicente Michielin Nunes, Denis Pizzato, Dilson José Mireski, Eduardo Fanton, Eduardo Luiz Stangherlin, Elvio Morceli Palma, Emerson José da Paixão,
Ernesto Alberto Kochhann, Flávio José Gomes,
Francisco Carlos Weimer dos Santos, Gerson Nunes
Lopes, Guido José Thiele, Gilberto José Cremonese,
Gilda Lúcia Zandoná, Hélio Berneira, Ivanir Antônio
Gasparin, Jair Luiz Guadagnin, Jefferson Luiz Kura, João
Antônio Harb Gobbo, José Gelso Miola, José Lotário
Stoffel, José Otávio Gavlinski Morais, Leonides Freddi,
Luiz Fernando de Oliveira, Mauro Spode, Nerildo Garcia Lacerda, Paulo Roberto Kopschina, Read Barakat
Mohamad Jabr, Reinaldo Antônio Girardi, Sadi João Donazzolo, Sergio Antônio Jardim Cogoy, Sérgio Luiz Rossi, Sirinei Panizzon e Valdir Appelt
Diretores Nomeados:
Carina Becker Köche, Carlos Alberto Moraes, José Antônio Belló, Marcone Correa Rodrigues, Ramão Duarte
de Sousa Pereira, Ricardo Ortolan, Roberto Luiz Segabinazzi e Susana Gladys Coward Fogliatto

Diretores Suplentes:
Adair Umberto Mussoi, Adriano Rogerio Goettems, Ana
Lidia Jantsch, Antonio Afonso Granich, Antônio Manoel
Borges Dutra, Antonio Odil Gomes de Castro, Cleber
Jacobs, Cristian Farias Menezes, Daniel Miguelito de
Lima, Erselino Achylles Zottis, Jaime Orlando Dressler,
Jamel Younes, Jolar Paulo Spanenberg, José Fernando
Martins Mendes, José Lúcio Faraco, Josemar Vendramin, Liones Oliveira Bittencourt, Luciano Francisco Herzog, Luciano Stasiak Barbosa, Luiz Alberto Sieben Silva, Luiz Henrique Hartmann, Marco Antônio Kalikowski,
Maria Tereza Menegotto, Mario Antonio Viezzer, Nara
Roberta Rost Kublick, Neila Rosane dos Santos, Regis
Luiz Feldmann, Ricardo Pedro Klein, Sergio Martins Oliveira, Sergio Renato Silveira de Oliveira, Sueli Lurdes
Morandini Marini, Valdir Gomes Machado, Valdo Dutra
Alves Nunes e Vianei Cezar Pasa
Conselho Fiscal:
Nelson Keiber Faleiro, Olmar João Pletsch, Milton Gomes Ribeiro, Giraldo João Sandri e Hildo Luiz Cossio

31

SINDICATOS
EMPRESARIAIS FILIADOS
AGENTES AUTÔNOMOS DO COMÉRCIO
Sincoergs
Sindat-RS
Sindepark-RS
Sindergs
Sindicfc-RS
Sindicrd
Sindicreches-RS
Sindilei-RS
Sindiler-RS
Sindloc-RS
Sinfac-RS
Sirecom Centro-RS
Sirecom Nordeste-RS
Sirecom Sul
Sirecom Uruguaiana
Sirecom Vale do Taquari
Sirecom Vinhedos-RS
COMÉRCIO ATACADISTA
Sindiagro
Sindiatacadista de Álcool e Bebidas
Sindiatacadista de Gêneros Alimentícios
Sindiatacadista de Louças e Ferragens
Sindiatacadista de Madeiras

Sindiatacadista de Produtos Químicos e Medicamento
Sindiatacadista de Tecidos e Vestuário
Sindiatacadista RS
COMÉRCIO VAREJISTA
Sincopeças-RS
Sindicato Vendedores Ambulantes e Feirantes do RS
Sindilojas Alegrete e Manoel Viana
Sindilojas Alto Uruguai Gaúcho
Sindilojas Bagé
Sindilojas Caçapava do Sul
Sindilojas Cachoeirinha
Sindilojas Canguçu
Sindilojas Canoas
Sindilojas Carazinho
Sindilojas Caxias do Sul
Sindilojas Celeiro
Sindilojas Centro Serra
Sindilojas Costa Doce
Sindilojas Cruz Alta
Sindilojas Farroupilha
Sindilojas Frederico Westphalen
Sindilojas Fronteira Sul
Sindilojas Gravataí
Sindilojas Guaíba
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Sindilojas Regional Lagoa
Sindilojas Litoral Centro
Sindilojas Livramento
Sindilojas Missões
Sindilojas Montenegro
Sindilojas Nordeste Gaúcho
Sindilojas Noroeste
Sindilojas Nova Prata
Sindilojas Novo Hamburgo
Sindilojas Palmeira das Missões
Sindilojas Passo Fundo
Sindilojas Pelotas
Sindilojas Porto Alegre
Sindilojas Quaraí
Sindilojas Região Carbonífera
Sindilojas Região Centro
Sindilojas Região das Hortênsias
Sindilojas Regional Bento
Sindilojas Rio Grande
Sindilojas Rota das Missões
Sindilojas Fronteira Noroeste
Sindilojas Santiago
Sindilojas São Borja
Sindilojas São Francisco de Assis
Sindilojas São Gabriel
Sindilojas São Leopoldo
Sindilojas São Sepé
Sindilojas Torres
Sindilojas Três de Maio
Sindilojas Uruguaiana
Sindilojas Vacaria
Sindilojas Vale do Jacuí
Sindilojas Vale do Paranhana

Sindilojas Vale do Rio Pardo
Sindilojas Vale do Taquari
Sindilojas Viamão
Sindióptica-RS
Sinprofar-RS
COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Sincogêneros Rio Grande
Sindigêneros Canoas
Sindigêneros Caxias do Sul
Sindigêneros Farroupilha
Sindigêneros Pelotas
Sindigêneros Região Centro
Sindigêneros Vales do Rio Pardo e Taquari
Sindigêneros-RS
TURISMO E HOSPITALIDADE
Secovi Centro Gaúcho
Secovi-RS
Secovi Zona Sul-RS
Sesf-RS
Sinca-RS
Sindicabes Cruz Alta e Região
Sindicabes Vale do Taquari
Sindihotel-RS
Sindlav-RS
SINDICATOS ASSOCIADOS
CAERJ
SDAERGS
SINDASSEIO-RS
Sinpré
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