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Local: Sala de Governança da SGGE, 21º andar do CAFF 
 
Pauta:   

-Abertura  
-Apresentação metodologia 
-GT Revisão Legal: apresentação / perguntas 
-GT REDESIM: apresentação / perguntas 
-GT Governança: apresentação / perguntas 
-Encaminhamentos 
-Encerramento 

 

 

Registro 
 

 

Ao sétimo dia do mês de junho de 2019, às dez horas e trinta minutos, na Secretaria de Governança e 
Gestão Estratégica, os membros do Conselho de Desburocratização e Empreendedorismo, reuniram-se, 
conforme lista de presença em anexo, para apresentação do planejamento dos grupos de trabalhos iniciais.  
A reunião foi aberta pelo Secretário de Governança e Gestão Estratégica, Claudio Gastal, que apresentou a 
pauta da reunião a ser seguida, com a apresentação da metodologia aplicada nos grupos de trabalho e 
seus status atuais.   
O Secretário apresentou o Senhor Jose Leal, novo presidente da PROCERGS e o Senhor Valdir Bianchessi, 
novo diretor do Departamento de Desenvolvimento Regional da Secretaria de Governança e Gestão 
Estratégica. 
O Senhor Hiparcio Stoffel, diretor do Escritório de Desenvolvimento de Projetos demonstrou a metodologia 
para a modelagem de trabalho utilizada nos grupos de trabalho.  
Foi considerado que o termo “empreendedorismo” deve aparecer sempre nas apresentações do projeto de 
desburocratização.   
Foram apresentados os três grupos de trabalhos iniciais: grupo de trabalho de governança, grupo de 
trabalho REDESIM e o grupo de trabalho de revisão legal, e foi observado que podem ser criados novos 
grupos ao decorrer do processo.  
Foi solicitado pelo Secretário Claudio Gastal, que a Junta Comercial , a Secretaria de inovação, ciência e 
tecnologia, e a PROCERGS dispensem mais atenção aos GTs .  
Iniciou-se a apresentação dos GT s pelo grupo de trabalho revisão legal, sua EAP e entregas e o 
cronograma proposto para os “ revogaços ” .  
O Secretario Claudio Gastal observou que é necessário definir uma data para lançamento do programa de 
desburocratização para alinhamento junto ao Governador Eduardo Leite, com isso o Conselheiro Daniel 
Santoro comunicou que essa é a pauta da próxima reunião do GT de Governança.  
O Conselheiro Leonardo Lamachia sugestionou que seja lançada uma campanha entre as Secretarias 
criando um ranking para que no final de cada ano seja visualizado qual a delas mais aplicou a 
desburocratização em seus processos.  
O Vereador Ricardo Gomes, apresentou a planilha de acompanhamento de revogações de leis existentes 
que é a metodologia utilizada por ele e sua equipe. 
A Senhora Janaina Medeiros apresentou o GT REDESIM, sua EAP e entregas, e seu cronograma previsto.  
Foi sugestionado que o Diretor Valdir Bianchessi participe desse GT, e que leve ao Fórum dos Coredes o 
cronograma de treinamento da REDESIM.  
Foi sugestionado pelo grupo, que deveria ser colocado junto aos COREDES que para a liberação de 
recurso, os municípios devam aderir ao REDESIM.  
O Senhor Daniel Santoro apresentou o GT de Governança, seu escopo, sua EAP e entregas, assim como o 
check das ações já entregues dos outros grupos.  
Secretário Adjunto da Fazenda, Jorge Luis Tonetto considerou que o objetivo da desburocratização e 
empreendedorismo deve ser atualizado e andar conforme a realidade de hoje, onde o empreendedor não 
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tem acesso ou ate mesmo vocação. O diretor do SEBRAE, Senhor André Vanoni de Godoy colocou o 
SEBRAE a disposição para parcerias e alinhamento.  
 
 

                  Considerações: 
 

Foi sugestionado que seja definida uma métrica para levar ao conhecimento do cidadão as entregas feitas 
por esse projeto, e também um canal de comunicação entre o cidadão para que todos tenham acesso e 
possibilidade de sugestões. Seguindo o exemplo do projeto SIMPLIFIQUE do Governo Federal.  
 
 
                                                                     Encaminhamentos: 
 
Definição da data do dia da desburocratização para encaminhamento na SECOM e alinhamento com as 
demais secretarias.  
Aprovação do decreto do projeto de desburocratização feita pelos membros do conselho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


