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Secretário Claudio Gastal fez a abertura da reunião cumprimentando a todos e desejando um ótimo inicio de
ciclo de trabalho para esse ano. Comunicou que diante conversa com o Governador sobre o encaminhamento
referente à otimização da representatividade do Estado em alguns conselhos existentes, definiu-se que esta
sob-responsabilidade da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica e do CEDE a construção da melhor
forma de atuação do Governo de maneira integrada nos Conselhos.
Apresentou o novo conselheiro, Sr. José Renato Hopf, Co-Founder & Ceo – 4All Tecnologia, ressaltou que a
participação do novo conselheiro fortalece a representatividade empresarial, transformação digital e torna a
Indeva componente do conselho. O Sr. José Renato agradeceu o convite e brevemente apresentou seu
histórico de atuação no ramo empresarial e digital declarando que será uma honra colaborar com o Estado.
Secretário Gastal agradeceu a presença do Desembargador Ney Wiedemann Neto, Terceiro Vice-Presidente
do TJ-RS, e ressalta que é a primeira participação do Tribunal de Justiça no CEDE. O Desembargador
agradeceu o convite e colocou-se à disposição do Conselho para contribuir com melhorarias nos processos de
gestão do Tribunal e a interlocução com a sociedade a fim de prestar um serviço com mais rapidez e
efetividade.
O Secretário destacou a presença do Vereador de Porto Alegre Felipe Camozzato, Vereador de Erechim Rafael
M Ayub e do Deputado Estadual Giuseppe Riesgo que lidera a frente de comissão da Revisão Legal. O
Deputado explanou que a revisão da legislação estadual identificou mais de quatro mil leis que só existiam de
forma física na biblioteca e não constavam no sistema da Assembleia Legislativa. Comunicou que toda
legislação do estado encontra-se planilhada e identificada por temática e ano de publicação, e que no próximo
mês será possível aplicar análise de consolidação e revogação daquelas que se apresentam defasadas.
Secretário Gastal agradeceu a presença do representante do Tribunal de Justiça Eleitoral que comparece pela
primeira vez no conselho, o Assessor de Comunicação Social, Cleber da Silva Moreira, que agradeceu o
convite e colocou que a Justiça Eleitoral está em forte trabalho com a biometria para as eleições municipais
com o intuito de desburocratizar o processo das eleições. Colocou-se à disposição para colaborar com o
conselho.
O Coordenador Jurídico da SGGE, Tomás Holmer, deu inicio a pauta da reunião apresentando o saldo do
segundo revogaço. Essa ação classificou e mapeou 21.372 decretos criados de 1989 a 2018. Desse total,
18.430 exauriram-se com o tempo e 2.942 foram enviados as secretarias e órgãos responsáveis para análise e
relato de quais poderiam ser revogados. Hoje o saldo dos decretos é de 1.742. O próximo passo é aplicar o
revisaço nesse saldo restante, e como o processo de envio desse total para cada secretaria analisar é
extremamente complicado e demorado, serão escolhidos produtos específicos para que sejam avaliados por
um técnico, de preferência servidor de carreira, a possibilidade de revogação ou consolidação. Essa avaliação
deve ser feita de acordo com o manual de atos administrativos, lançado dia 01 de novembro de 2019 por esse
conselho.
O Diretor Geral do Escritório de Desenvolvimento de Projetos, Sr. Hiparcio Stoffel, apresentou o projeto
RS.GOV.BR que é o projeto do governo digital com foco no atendimento ao cidadão. Essa iniciativa tem como
objetivo identificar quais e quantos serviços presentes na jornada do cidadão são digitais e de que forma podem
ser colocados “na palma da mão do cidadão”. Hoje são oferecidos 358 serviços, todos eles aferidos com os
conceitos que o Governo Federal vem utilizando, desse total 175 já estão no portal unificado RS.GOV.BR e
outros 183 estão sendo identificados para possível inclusão no portal. O objetivo dessa transformação digital é
integrar o sistema estadual com o federal, e assim concretizar o perfil único do cidadão. Sr. Hiparcio listou as
entregas previstas para 2020.
O Promotor de Justiça do Ministério Público RS, Daniel Martini, elogiou a ideia da jornada do cidadão, e nesse
sentido listou a Secretaria do Meio Ambiente a agilizar o processo de adesão dos municípios ao sistema online
de licenciamento ambiental no estado, ação permitida por seu novo código.
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O conselheiro Walter Lídio contribuiu para a importância da governança no processo de transformação digital
devido ao grande volume de informações adquiridas pela inteligência artificial.
O Presidente da PROCERGS, José Leal, relatou que o estado já tem um ambiente de ciência de dados
montado, com um investimento feito no inicio do último ano, e a partir de maio serão iniciadas as análises e
correlações com a saúde, segurança e educação dos cidadãos. Secretario Gastal sugeriu que a PROCERGS
apresente em uma próxima reunião o processo de transformação que esta sendo implantado na instituição,
tendo em vista a política de LGPD.
O Secretário-Adjunto da SEMA, Paulo Pereira, declarou que a secretaria já esta trabalhando em conjunto com
a PROCERGS para a emissão do licenciamento ambiental online, elencando os critérios para os acordos de
cooperação para fazer a transferência da TCFA (Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental) para os
municípios. Para isso, os sistemas devem ser equivalentes, o que gera a necessidade de analisar município por
município. Estão sendo feitas as atualizações necessárias para o sistema SOL com outras secretarias.
O Promotor de Justiça do MP, Daniel Martini informa que há duplicidade de cobrança da TCFA e que deve ser
tratado institucionalmente para evitar ações judiciais.
Por solicitação do Secretário Gastal, Márcio Benedusi, Coordenador da Redesimples no SEBRAE RS, relatou
que está à disposição o portal para fazer a integração dos órgãos de licenciamento, sendo que já tem o sistema
do Corpo de Bombeiros totalmente integrado; quanto à Vigilância Sanitária o processo já está em andamento
com a PROCERGS para finalizar a integração e estão em tratativas com a SEMA.
Walter Lídio contribuiu discorrendo sobre a importância da Municipalização para bom andamento desses
processos de integração.
O Secretário Gastal informa que estará na FAMURS na próxima semana e que será apresentado o Tudo Fácil,
iniciativa já existente no Estado com o conceito de sair do físico para o digital. Destaca que a SAP Labs vai
fazer um acordo de cooperação e que já foram realizadas sessões de Design Thinking para o andamento do
projeto de Canais Integrados.
A Senhora Maria Fernanda Bermudez, Diretora Geral da SJCDH apresentou o Projeto Tudo Fácil. Iniciou
expondo sobre a Central de Serviços do RS, criado em 1º/06/1998 com o intuito de reunir em um mesmo local
os diversos serviços dispostos pelo Estado. Este canal era vinculado a Secretaria de Planejamento e partir de
2019 passaram a ser da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Entenderam a necessidade de
fazer a conexão dos serviços por meio digital, pois só o local físico já não era suficiente. Requer melhorar e
diversificar os serviços, bem como fazer o mapeamento de todos os serviços disponíveis, além dos de direitos
humanos e a integração com os projetos de atendimento ao cidadão. Apresentou ainda, os serviços oferecidos,
as unidades de atendimento, os números de atendimentos por zona e os próximos passos – a modernização
das centrais de atendimento: +Integrado, +Simples e +Fácil. Destacou a mandala da Política de
Relacionamento com o Cidadão e em quais serviços são parceiros nessa iniciativa. O Secretário Gastal salienta
que Maria Fernanda participou do Inovapoa e a mesma diz que, com a experiência na Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia, possibilitou-a conhecer o mundo digital, logo, ao chegar na SJCDH não poderia prestar
um serviço apenas de forma analógica sem estar integrada com as outras áreas de Governo, pois a Secretaria
tem as suas pautas: atendem mulheres, crianças, idosos, LGBT, por isso precisam estar conectados com as
inovações tecnológicas.
Stefanie Eskereski apresentou o Programa Canais Integrados, seus objetivos, a cronologia das ações já feitas e
os próximos passos para concluir o objetivo que é entregar serviços aos cidadãos, por meio de um atendimento
integrado, híbrido, mais simples e ágil.
O Secretário Gastal distribuiu como brinde a Mandala Política de Relacionamento com o Cidadão a todos os
presentes como forma de visualizarem o todo, cita como exemplo a Consulta Popular que é o meio de o
cidadão votar em algum projeto e assim obtermos o engajamento, acompanhamento das obras e avaliação
quanto à satisfação com os serviços. Ressalta que o CEDE não tem mais como focar somente na
desburocratização, por isso trouxe para reunião o RS.GOV.BR, Tudo Fácil e Canais Integrados, ou seja, o
Conselho da política de relacionamento com o Cidadão com apoio do TRE-RS, TJ-RS e MP-RS.
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Daniel Santoro, Conselheiro do CEDE, manifesta o quanto é importante estabelecer que o trabalho de
desburocratização chegue ao usuário final, que se consiga estratégias para realizar vitórias rápidas, junto à
população. Nesse sentido, Maria Fernanda, acrescenta que teriam duas entregas rápidas; uma seria instalar
um Tudo Fácil dentro de um shopping, e hoje existe a possibilidade no Shopping de Lajeado e a outra mudar de
local o Tudo Fácil Centro, qualificando-o melhor, pois já têm um imóvel em estudo e há possibilidade que isso
ocorra em 2020.
O Diretor geral do EDP, Senhor Hiparcio Stoffel informou que já esta em fase de aquisição 500 totens para
atendimento híbrido a fim de abranger os 497 municípios, disponibilizando os serviços dos canais integrados
aos cidadãos. O Secretário Gastal coloca que muitas pessoas no RS não tem conectividade e, por isso, já
estão dialogando com a ANATEL a respeito.
O Secretário Gastal relata que o município de Pelotas tem se destacado no atendimento ao empreendedor e
passa a palavra para o Secretário Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Pelotas, Gilmar
Bazanella.
O Senhor Gilmar inicia falando sobre os municípios que em algumas áreas ainda dependem do Estado, para
que seja possível implementar os alvarás das respectivas áreas, é necessário que os sistemas se conversem;
não só imóveis e empreendimentos, mas a legalização das pessoas que estavam irregulares. Agradece a
oportunidade e solicita ao Diretor Diego Knorr e a Mariane Farias da empresa que gerencia o sistema
operacional em Pelotas, para fazerem a apresentação da Sala do Empreendedor. O Senhor Diego diz que esse
projeto foi criado a partir de um fórum de organização municipal e que procuram alinhar-se com diversas
Secretarias e, principalmente, com as dificuldades do empreendedor. Mostra a Sala com uma visão digital,
secretarias e ações com plataformas estabelecidas, apresentou a página, as mudanças realizadas, o espaço,
os serviços, o gerenciamento e as solicitações que podem ser feitas online.
Secretário Gastal listou os encaminhamentos da reunião:










Agilizar adesão dos municípios a questão da licença ambiental, acompanhar junto à SEMA.
Proposta de política da LGPD, acompanhar junto à PROCERGS.
A questão da municipalização
Chamar o Tribunal de Contas para discussão
Trazer a ANATEL para discutir a questão da cobertura de sinal no Estado
Sugestão para mudar a expressão de cidadão para contribuinte na Mandala
Acompanhar a proposta do shopping em Lajeado – Tudo Fácil
Interligação do simples Pelotas com Bombeiros
A Taxa de pagamento – como usar o princípio da boa fé, agilizar o processo para que não precise
esperar compensar.

Encaminhamentos da reunião anterior que não avançaram:




Desburocratização nas áreas de infraestrutura, questão trazida pelo Luiz Dahlem
Sistema de integridade do Estado, questão da CAGE
Lei de Liberdade Econômica – regulamentação do Decreto Estadual

O Conselheiro Walter Lídio sugeriu que se pense alguma ação que envolva os novos Prefeitos eleitos nas
próximas eleições, para que seja exposto o trabalho que o Estado vem fazendo, a fim de ter mais sucesso na
municipalização e na adesão dos municípios a essas ações.
O Desembargador Ney Wiedemann Neto informa que fará parte de um grupo de trabalho no Tribunal de Justiça
envolvendo as instituições públicas para tratar da Lei que entrará em vigor em agosto a LGPD e informa que o
Tribunal vai se adequar, mas não impede que se envolva as experiências e sabedoria das outras instituições,
em especial do Estado e do Executivo, inclusive gostaria de tomar conhecimento dos movimentos feitos no
CEDE para trocar ideias e desenvolver um trabalho conjunto na adequação da referida Lei.
O Secretário solicita ao Hiparcio esclarecer esse assunto. Ele informa que já estão ao longo de 2019 tratando
desse assunto e fazendo um diagnóstico com o Executivo Estadual para adequação e melhorias de acordo com
a LGPD. O Secretário ratifica que será feito diagnóstico e que a PROCERGS já está tratando de como será
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desenvolvida a política dentro do sistema.
A Senhora Elis Radmann do Instituto Pesquisas de Opinião, informou que está disponível um escopo mínimo
do manual de boas práticas de acordo com a nova lei LGPD para o Estado.
O Secretário Claudio Gastal encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos.
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