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VIDEOCONFERÊNCIA - SALA DE GOVERNANÇA DA SPGG, 21º ANDAR - CAFF 

 

REGISTRO 

O Secretário do Planejamento, Governança e Gestão e Presidente do CEDE, Sr. Claudio Gastal inicia a 

reunião cumprimentando todos os Conselheiros e demais presentes nesta videoconferência. Comunica a 

presença do Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Gabriel Souza e apresenta a pauta dos 

assuntos:  

 Abertura 

 Anteprojeto de Lei do CEDE 

 Medida Provisória 1040 – Medidas de desburocratização para aumento de competitividade e modernização 

do ambiente de negócios no Brasil. 

 Estratégia Governo Digital RS.gov 

 Debates 

 Encerramento 

Dá boas vindas ao Sr. Geanluca Lorenzon, Secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade do 

Ministério da Economia, que esteve no CEDE em 2019, salientando que temos vários resultados importantes 

neste movimento do Conselho. Ressalta que, ontem, 6/7, o governo do Estado lançou o Grupo de Trabalho 

(GT) Competitividade e Inovação, iniciativa em parceria com o Conselho de Inovação e Tecnologia da 

Federação das Indústrias do Estado (Citec/Fiergs), o Transforma RS e o Sebrae-RS. A intenção é debater 

políticas públicas de estímulo à competitividade e à inovação no ambiente produtivo do Estado. Diz, ainda, 

que este GT deverá demandar esforços do CEDE para revisões legais que tenhamos que fazer. Agradece a 

participação do Deputado Giuseppe Riesgo e chama o Presidente da AL RS, Dep. Gabriel Souza para falar, 

mas antes, esclarece que se tentou, em vários momentos, a sua participação no CEDE, mas sabendo que a 

agenda do Presidente da Assembleia é bastante demandada. Nos dois últimos anos tivemos uma atuação 

bem presente do Ex-Presidente Ernani Polo, contamos a presença do Dep. Giuseppe Riesgo, Dep. Rodrigo 

Lorenzoni (na época) e outros Deputados que passaram por aqui, nessa iniciativa do Conselho Estadual de 

Desburocratização e Empreendedorismo, que iniciou no Governo Sartori, com o Secretário Carlos Búrigo, 

Conselheiros Walter Lídio e, em coalizão com o SEBRAE. O Decreto foi criado em 2018 e a implantação em 

2019 perseguindo a linha de governo de evolução; sendo que, hoje, temos uma série de resultados positivos.    
 

Presidente da Assembleia Legislativa RS, Deputado Gabriel Souza – cumprimenta o Secretário, Sr. 

Claudio Gastal, todos os Secretários aqui presentes, colegas parlamentares, o Conselheiro Daniel Santoro 

pelo convite e o incentivo para participar, saúda a todos e os demais participantes da Sociedade Civil. 

Parabeniza o Estado por ter continuado e evoluído um Conselho para tratar da desburocratização e 

empreendedorismo no RS, o Programa DescomplicaRS é importante porque, além da intervenção 

eventualmente desnecessária na vida do Estado, do indivíduo e da sociedade do mercado, há, também, uma 

intervenção que acaba um relacionamento dos indivíduos com o Estado, difícil na medida em que há muita 

burocracia que veio para organizar a estrutura estatal, mas que pela dificuldade do Estado se atualizar com a 

sociedade, com o sistema econômico do seu tempo, segundo com exagero de regras no princípio da 

desconfiança, ou seja, o Estado desconfiando do indivíduo e este não apresentando as informações 

verdadeiras acabou aumentando a burocracia e o desenvolvimento da sociedade e muito desta relação que se 

mantém com o Estado é oriunda da necessidade do empreendedorismo, logo, diminuir a burocracia é 

melhorar essa relação e ao mesmo tempo incentivar o indivíduo a realizar atividades empreendedoras como 

se sabe gera empregos, renda e riqueza. Aliás, gera arrecadação para o próprio Estado que tem interesse 

nessa melhoria. Este ano a Assembleia Legislativa aprovou uma legislação que entende ser uma das mais 
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importantes à legislatura no tema desburocratização um marco legal e fundamental para o RS, que é a nova 

Lei do Processo Administrativo, originalmente apresentada pelo Deputado Ernani Polo no ano anterior. O RS 

tinha 19 anos sem lei estadual regulamentando o Processo Administrativo, se baseava em uma legislação do 

início do século que era uma legislação federal, desatualizada e não aproveitava as tecnologias, 

procedimentos e fluxos do século 21. Aprovamos a Lei e incorporamos nela a Lei de introdução aos direitos 

brasileiros, a Lei de Liberdade Econômica, que certamente dará celeridade nos processos administrativos do 

Estado do RS, agilizará os processos, diminuirá a burocracia, fazendo com que o Estado do RS seja o 

detentor de uma das leis mais avançada e moderna do Brasil referente a este tema. Agradece a Procuradoria-

Geral do Estado que foi fundamental na construção desse texto e os demais Poderes e Órgãos convidados a 

participar desse debate. Comunica que recebeu um trabalho do Deputado Giuseppe Riesgo, fruto de um 

trabalho da Frente Parlamentar pela Desburocratização que também propõe a revogação e/ou consolidação 

das mesmas para evitar a existência de normas conflitantes entre si e desnecessárias, tendo em vista que 

com o tempo há evolução deixando algumas leis para trás; por isso a necessidade de revogação ou alteração 

que busque a atualização de tais normas. Apresentou pela primeira vez, em trinta anos, uma reforma no 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa, é o Manual de Instruções para os Deputados se basearem e 

respeitar as regras internas que formulam as leis. Ou seja, menos burocracia e, principalmente, mais 

participação das pessoas através das novas ferramentas de tecnologia onde se destaca a internet; convida o 

CEDE para participar destes debates que são extremamente próximos e importantes para o cidadão do RS. 

Agradece ao Secretário, Sr. Claudio Gastal, pelo convite e a oportunidade de poder estar conversando com 

este Conselho em uma quarta-feira, pois as reuniões nas sextas-feiras era o mesmo dia em que geralmente 

promove uma interiorização da Presidência da AL RS. 

O Secretário, Sr. Claudio Gastal, ratifica a alteração no dia da reunião para as quartas-feiras por decisão dos 

Conselheiros para, também, permitir a participação não só dos representantes da Assembleia Legislativa 

como dos Secretários que têm dificuldades com as suas agendas no interior do Estado. O Dr. Tomás Holmer, 

coordenador do DescomplicaRS, informa que na próxima reunião do CEDE, já acertado com a sua 

Assessoria,  será disponibilizado mais tempo para o Sr. Presidente da AL RS, Dep. Gabriel Souza, apresentar 

os projetos da Assembleia. Aproveita para agradecer a participação da Subprocuradora-Geral de Justiça de 

Gestão Estratégica, Dra. Caroline Vaz, representando o Ministério Público; na nova gestão do Dr. Marcelo 

Lemos Dornelles; o representante da PGE RS, Dr. Henrique Zandoná, dos Secretários, representantes do 

Governo, além dos nossos representantes da Sociedade Civil e passa a palavra para o Deputado Estadual, 

Giuseppe Riesgo, explicitando que recebeu a pasta com a orientação referente as revogações a serem feitas 

e será encaminhada para o Comitê de Governança e Revisão Legal ou para que este Conselho possa apoiar 

de maneira direta. 

O Secretário, Sr. Claudio Gastal cumprimenta o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sr. 

Rodrigo Lorenzoni e anuncia o próximo item da pauta: Medida Provisória 1040 – Medidas de 

desburocratização para aumento de competitividade e modernização do ambiente de negócios no Brasil, a ser 

apresentado pelo Sr. Geanluca Lorenzon, Secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade do 

Ministério da Economia. Agradece a presença do Secretário e por esta pasta ser muito parceira do CEDE e do 

DescomplicaRS. 

Secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia, Sr. Geanluca 

Lorenzon  – Agradece ao Secretário, Sr. Claudio Gastal, pelo convite e ao Dr. Tomás Holmer pelos diálogos e 

trabalhos em conjunto; cumprimenta o Presidente da AL RS, Deputado Gabriel Souza, aos representantes do 

Ministério Público, da OAB, do SEBRAE, enfatizando que este último tem sido, com a Pandemia, ainda mais 

parceiro do Ministério da Economia, bem como a Junta Comercial, a todos os Secretários, Deputado Giuseppe 
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Riesgo, Secretário Rodrigo Lorenzoni e demais representantes. Em nome do Ministério da Economia 

parabeniza o CEDE pela institucionalização deste Conselho, quando se consegue transformar uma política de 

governo em uma de Estado o que considera um avanço. Porque é importante ver o legislativo aqui, a 

interação entre o Governo e o parlamento é o que constrói um governo mais real e mais próximo. Pretende 

mostrar que o caminho é longo para o Brasil se tornar um País descente no trato da burocracia com o 

Cidadão. 

Caminho para o TOP 50 Países Mais Competitivos – A Medida Provisória de Ambiente de Negócios - O índice 

Doing Business é a principal referência sobre o Ambiente de Negócios de um País, organizado e criado pelo 

Banco Mundial nos anos 2000, mensurados todos os anos entre 190 países e mede 10 indicadores do ciclo de 

vida de um negócio; ou seja, índice muito importante para atrair investimentos: 

- Abertura de empresas 

- Alvará de construção 

- Obtenção de eletricidade 

- Registro de propriedade 

- Obtenção de Crédito 

- Investidores minoritários 

- Pagamento de Impostos 

- Comércio Exterior 

- Execução de contratos 

- Resolução de Insolvência 

Relata que o nosso desempenho está péssimo, está na 124ª posição e que já estivemos um pouco melhor, 

mas os outros Países melhoraram e nós ficamos estacionados e diz “se olharmos o ranking veremos que 

estamos atrás de Países da América Latina como Equador, México, Colômbia, o Chile e todos os 

desenvolvidos”.  

Período avaliado para o resultado de 2019 (DB 2020) foi entre Janeiro e Maio de 2019. O ambiente de 

negócios avaliado foi o herdado do governo anterior, rapidamente apresentaram iniciativas imediatas como a 

MPV 876 e MP 881 (Liberdade Econômica). A má performance do Brasil é histórica, nunca se esteve no Top 

100, declara que é preciso mudar; mostra quais os indicadores que o Brasil está melhor ou pior e que não 

estamos entre os 50 melhores países, com a pior posição para pagamento de impostos e obtenção de Alvará 

de Construção. Menciona que o Governo Federal fez uma parceria com o Banco Mundial e mediram as 27 

capitais brasileiras, no início do ano 2020, antes da Pandemia. Assim, os dados de Porto Alegre não reflete a 

realidade atual, ficou na 22ª posição nas capitais, entre juntar todos os documentos para abrir uma empresa, 

poder entrar no e-social para contratação, emitir uma nota fiscal de ICMS e ISS são 14 dias e o padrão 

mundial é 1 dia e meio. Portanto, Porto Alegre tem muito o que fazer, o Doing Business vai medir, para fins 

mundiais, São Paulo e Rio de Janeiro, mas o interessante é que estas duas capitais refletem a realidade do 

País. Reitera que temos o compromisso de implementar as iniciativas que chegam ao Top 50 até o final do 

próximo ano. A MPAN nasce com 3 objetivos principais: 
 

 Modernizar o ambiente de negócios como estratégia de recuperação econômica pós-pandemia 
 Contribuir com a melhoria da posição do Brasil no indicador Doing Business do Banco Mundial 

 Atrair Investimento Estrangeiro Direto através de um melhor ambiente institucional 
 

A MP de ambiente de negócios é a iniciativa com maior potencial de impacto no Doing Business.  A meta para 

o Top 50 – Lei de Liberdade Econômica e outras medidas, principalmente, na área dos Cartórios, foi criado um 

sistema que reúne sete documentos em um, a Lei de Falências, estão aprovando a MP de Ambiente de 

Negócios; o restante do caminho tem nove posições do Alvará de Construção, criar um integrador nacional 
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para os Municípios e Estados que venham aderir e o cidadão vai estar somente com um site para acessar e 

fazer todo o trâmite sem onerar o seu trabalho; deverão criar uma Resolução com as diretrizes desse sistema, 

até o final de agosto, e que virá fazer uma apresentação para o RS; deverá sair uma segunda Medida 

Provisória focada, especificamente, em registro de propriedades e crédito, reformará leis federais envolvendo 

questões de cartórios, de bancos; então, algumas burocracias  que não envolve tanto Estados e Municípios, 

por isso separaram em duas MPs, melhorias em Tributação e Comércio Exterior, a própria reforma do Imposto 

de Renda que já ajuda nessas 14 posições e terão mais cinco posições que estão na MP de Ambiente de 

negócios que abrange citações judiciais de empresas por meio eletrônico. O crescimento da Economia 

Brasileira terá significativo Impacto Econômico. Destaca as principais medidas da MPAN e convida os Estados 

e Municípios para aderirem a integração dos sistemas com a Receita Federal para unificação no CNPJ; cujo 

projeto piloto está sendo testado pelo Estado do Ceará. Convida o Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Sr. Rodrigo Lorenzoni, para que Porto Alegre seja o primeiro município a unificar as inscrições; ou 

seja: o empreendedor entra no site da Junta Comercial do RS e já sai com o seu CNPJ, o Licenciamento e 

emitir uma nota fiscal de Porto Alegre – ganho o município e o cidadão.  
 

1. UNIFICAÇÃO NO CNPJ DAS INSCRIÇÕES FISCAIS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL 
2. ELIMINA ANÁLISES DE ENDEREÇO DA EMPRESA QUE SÓ EXISTEM NO BRASIL 
3. AUTOMATIZA O REGISTRO DO NOME EMPRESARIAL EM SEGUNDOS 
4. IMPLEMENTAÇÃO DE EMPRESAS DE MÉDIO RISCO NO BRASIL 
5. AMPLIA AS COMPETÊNCIAS DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 
6. ALTERA PRAZOS DA ASSEMBLEIA-GERAL EM LINHA COM AS BOAS PRÁTICAS DO BANCO 

MUNDIAL 
7. ESTABELECE A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRO INDEPENDENTE EM EMPRESAS ABERTAS 
8. VEDA O ACÚMULOS DE CARGO EM COMPANHIAS ABERTAS DE GRANDE PORTE 
9. DESJUDICIALIZA COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS DE CONSELHOS PROFISSIONAIS 
10. DÁ SEGURANÇA JURÍDICA A IMPORTANTE PRAZO DE PRESCRIÇÃO NA EXECUÇÃO DE 

CONTRATOS 
11. CRIA O SISTEMA INTEGRADO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – SIRA 
12. ACELERA A CONEXÃO DE ELETRICIDADE PARA OBRAS DE BAIXA COMPLEXIDADE 
13. TORNA A OBTENÇÃO DE ELETRICIDADE PARA NOVOS EMPREENDIMENTOS MAIS CÉLERE 
14. TORNA MAIS CRITERIOSA A CRIAÇÃO DE EXIGÊNCIAS DE LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO 
15. PROMOVE A REVISÃO DO ESTOQUE REGULATÓRIO DE LICENÇAS DE IMPORTAÇÃO 
16. EXTINGUE O SISCOSERV E SIMPLIFICA O COMÉRCIO INTERNACIONAL DE SERVIÇOS 
17. ACABA COM A RESERVA DE MERCADO NA NAVEGAÇÃO DE LONGO CURSO 
18. FORTALECE O PORTAL ÚNICO ELETRÔNICO DE COMÉRCIO EXTERIOR 
19. DESBUROCRATIZA O SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE ORIGEM NÃO-PREFERENCIAL 
20. RETIRA BARREIRAS E MODERNIZA A PROFISSÃO DE TRADUTOR E INTÉRPRETE PÚBLICO 

Finalizando, o Secretário, Sr. Geanluca menciona uma realidade que é a empresa sem estabelecimento e 

relata que uma das maiores medidas anticorrupção da história recente do País, o texto aprovado pelo 

Congresso, emenda à Lei de Liberdade Econômica determina o período de 4 anos para que todos os órgãos e 

entidades da administração pública, estados, municípios e união regulem conceitos subjetivos que apliquem 

multas, objetivar com critérios previsíveis como se afere cláusulas subjetivas para aquele órgão. Agradece o 

convite, parabeniza o nosso trabalho e coloca o Ministério da Economia à disposição para prestar 

esclarecimentos, falar sobre a Medida Provisória.  

O Secretário, Sr. Claudio Gastal, considera importante o Comitê de Governança estudar a MP 1040 para 

verificar o que se tem de desmembramento local, inclusive com a parceria da Prefeitura de Porto Alegre e 

destaca que temos algumas ações em conjunto como o Balcão Único, e com o SEBRAE RS, JUCIS RS e com 

a participação da Receita Estadual, de maneira a prepararmos o nosso ambiente em termos de Rio Grande do 

Sul. Abre o espaço para o Conselheiro ou convidado fazer a sua manifestação. 
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Conselheiro do CEDE, Sr. Daniel Santoro – informa que foi criado um Comitê da Lei de Liberdade 

Econômica com a intenção de integrar a Lei Estadual com a Federal, com as questões municipais, um 

trabalho que está avançando e muito bem com a parceria da JUCISRS, do CBM, da VISA, FEPAM e o Meio 

Ambiente, todos coordenados pelo Comitê de Governança do CEDE e o SEBRAE RS. A ideia é fazer esta 

entrega este ano. Reforça, ainda, a importância da proposição do Secretário Gastal em aprofundar estudo 

sobre a MP 1040, pois representamos o cidadão e o empreendedor, no sentido de realizar a entrega da Lei de 

Liberdade Econômica.  
 

Diretor do PROCON, Sr. Lucas Fuhr – cumprimenta o Secretário Geanluca Lorenzon e demais 

Conselheiros. Informa que há mais de 650 Procons no Brasil entre Prefeituras, Estados e a FENACON da 

União - Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 

Perícias, Informações e Pesquisas. Cada Procon tem autonomia plena, como Diretor-Executivo Estadual não 

tem ingerência sobre nenhum Procon Municipal, mas, no exercício, tem o dever de regular, de padronizar, e 

se os municípios divergirem, fica a insegurança jurídica estabelecida e o empresário fica a mercê de regulação 

municipal. A sociedade civil e a imprensa, em alguns momentos, exigem do Procon a fiscalização de preços 

quase que em uma linha de regulação de preços, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor de fato 

prevê que devemos fiscalizar os aumentos abusivos de preços sem justa causa; o que é subjetivo então quem 

decide é o judiciário e as instâncias. Portanto, a segurança jurídica é fundamental não só para economia como 

para os órgãos de fiscalização, daí a importância de que a sociedade compreenda que o papel do Procon não 

é tabelar preços; é uma dificuldade que o seu órgão enfrenta. 

O Secretário, Sr. Claudio Gastal diz que gostaria de marcar uma conversa da equipe do Descomplica com 

Diretor do PROCON, Lucas Fuhr,  sobre algumas ideias e questões a serem discutidas. Comunica, ainda, que 

está sendo encaminhada para AL/RS a legislação do CBM RS.  

Secretário do SEAE, Sr. Geanluca Lorenzon – Informa que a SEAE - Secretaria de Advocacia da 

Concorrência e Competitividade está lançando o índice de concorrência dos municípios que avaliará todos os 

anos mil quesitos para pontuar em como os municípios estão no ambiente de negócios, em concorrência, 

desde a abertura de empresas, alvará de construção, o modelo de transporte público, se a tributação está 

expressiva ou isonômicas; será o índice mais completo da história do mundo dos negócios no Brasil. Este ano 

iniciarão com os municípios que tem acima de 100 mil habitantes e implementarão nos próximos dez anos até 

atingir todos os municípios do nosso País. Lançaram, ontem, uma consulta pública para selecionar cinco 

municípios que estão interessados em fazer a fase do piloto.  

O Secretário, Sr. Claudio Gastal coloca o DescomplicaRS à disposição para os Municípios de Porto Alegre e 

Novo Hamburgo para conversar sobre a participação no referido projeto piloto.  
 

Anteprojeto de Lei – institui o Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo – CEDE – 

O Coordenador do DescomplicaRS, Dr. Tomás Holmer, esclarece que o Comitê de Governança trabalhou 

para apresentar um Anteprojeto de Lei para institucionalizar o CEDE, ou seja, sair do Decreto para Lei. A 

apresentação desta minuta já foi para análise dos integrantes do Comitê com a devida aprovação. Chama a 

atenção de todos para os dois incisos propostos pelo Conselheiro Walter Lídio que poderá discorrer a respeito 

e, posteriormente, deliberar a minuta como um todo. Considera importante dizer que os detalhes do 

funcionamento do CEDE vai para Decreto e o Regimento Interno. 
 

Inciso VIII - Apoiar o desenvolvimento de indicadores de eficiência e eficácia dos processos públicos internos 
e nas suas relações externas com a sociedade e que permitam suportar sua gestão pelos órgãos públicos 
relacionados e que propiciem uma efetiva transparência da performance a sociedade. (sugestão do 
Conselheiro Walter Lídio). 
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Inciso IX - receber sugestões e experiências vivenciadas pela sociedade e das suas partes interessadas sobre 
os serviços prestados para a sociedade e as oportunidades de melhoria / inovação que poderiam ser 
consideradas para uma análise. (sugestão do Conselheiro Walter Lídio) 
Conselheiro Walter Lídio – referente inciso VIII, sugeriu indicadores para trazer à sociedade um pouco mais 

de controle e transparência, assim como a medição nas entregas dos serviços públicos.  No inciso IX, o 

Conselho será um canal de entrada como oportunidade para desburocratização. 
 

O Secretário, Sr. Claudio Gastal pergunta aos Conselheiros titulares se há alguma consideração e se 

podemos dar como aprovada inserção dos dois incisos com grifo vermelho no Anteprojeto de Lei, uma vez 

que o restante já tem o conhecimento dos Conselheiros. Não tendo nenhuma manifestação considera 

aprovado. O próximo ponto é o artigo 5º, proposição do Conselheiro Marlos Schmidt para o qual solicita, 

também, a consideração dos Conselheiros, bem como para o Anteprojeto de Lei no geral.  
 

Art. 5º A participação no Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo é considerada como 
relevante interesse público e não ensejará qualquer espécie de remuneração. (sugestão do Conselheiro 
Marlos Schmidt)  

Como não houve manifestação considerou aprovado para ser realizado o trâmite do Governo e encaminhar à 

Assembleia Legislativa do RS, inclusive solicita apoio do Deputado Giuseppe junto às lideranças dos Partidos 

para acelerar o processo de votação. 
 

Digital como viabilizador da estratégia de Governo – Diretor-Presidente da Procergs, Sr. José Leal – 

comunica que foi divulgado o Índice de oferta de serviços públicos digitais – Edição 2021, em Brasília, 

realização da ABEPtic - Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, apoio do BID gov.br . Apresenta o resultado geral, com a pontuação final dos Estados: o RS em 

1º lugar, BA em 2º lugar e PR em 3º lugar. Destaca que dos 27 Estados, 25 tiveram um crescimento em 

relação a edição do ano 2020; o que significa estar no centro das estratégias dos Estados e do Governo 

Federal, pontos que considera bastante relevante. Apresenta o Mapa Estratégico do Governo, onde ressalta o 

ponto: Desenvolvimento Empreendedor – agilizar as soluções ao cidadão por meio do Governo Digital; com o 

resultado da edição 2021, está atendendo o propósito de facilitar a vida do cidadão, otimizar a jornada do 

cidadão. 

1. Digital como Plataforma rs.gov.br e gov.br – cidadão; a transformação digital como: viabilizador de 

objetivos estratégicos do Governo, estratégia clara e bem comunicada, solução transversal de governo e 

governança centralizada; ou seja uma plataforma de governo compartilhada e com a mesma tecnologia. 

2. Pilares da Transformação Digital de Governos: serviços digitais ao cidadão, serviços transversais, multi 

cloud, parcerias estratégicas. É preciso evoluir na Ciência de Dados/IA para melhoria das políticas 

públicas e preditivas e monetização, inclusive existe um projeto muito importante na Secretaria de 

Segurança Pública, a finalizar em dezembro, o qual já usa esta ciência de dados e, mais diante, 

deveremos trazer status a respeito.  
 

Estratégia Governo Digital rs.gov. – Diretor do EDP, Sr. Hiparcio Stoffel cumprimenta a todos e faz um 

agradecimento especial ao Secretário, Sr. Geanluca e ao Ministério da Economia pelo apoio aos projetos de 

desburocratização e governo digital, fazendo referência ao Secretário de Governo Digital, Sr. Luis Felipe Salin 

Monteiro. Quando foram desafiados pelo Secretário, Sr. Claudio Gastal, para criar um projeto de governo 

digital em 2019, lançaram algumas premissas que foram essenciais para hoje conhecermos o rs.gov.br, o 

alinhamento com agenda do gov.br, compartilhando experiências,  o engajamento dos órgãos e entidades que 

ofertam os serviços digitais, orientando a política de relacionamento com o cidadão, ele no centro da nossa 

Mandala. Refere-se a uma ação colaborativa na articulação dessa agenda; é a competência técnica, 

tecnológica da Procergs, competência normativa de governança dos regramentos do DGTIC e o EDP 
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contribuir que é pensar e organizar a estratégia como um projeto; então a aliança destes três órgãos como um 

um núcleo de gestão fazem parte do êxito. O Estado na palma da mão de todo gaúcho - apresenta alguns 

avanços que considera essenciais e simbólicos na trajetória: trabalhar no rs.gov.br e associar uma agenda de 

serviços ao cidadão, o que permitiu o RS ser o primeiro Estado a integrar o login gov.br., ou seja, no mesmo 

ambiente acessar os serviços estaduais e federais em uma mesma plataforma; associar as credenciais do 

Banco Estadual e já permite que o empreendedor possa fazer abertura de uma empresa na JUCIS RS, 

usando as credenciais de identificação do BANRISUL associados ao login gov.br e publicar, em setembro, a 

estratégia digital rs.gov.br .  
 

GRANDES NÚMEROS 
 484 serviços  
 61% digitais 
 4,46 milhões acessos mensais 
 100% cartas de serviços atualizadas 
 100% serviços mapeados integrados ao portal 
 

Finaliza informando que o Governo Gaúcho conquistou o 1º lugar em Ranking de Ofertas de Serviços 
Digitais – RS foi o único Estado classificado como ótimo pela ABEP-TIC.  
 

Diretor do DGTIC, Sr. Jeferson Padilha – agradece a introdução do Diretor Hiparcio e do Dir.Pres. José Leal, 

da Procergs, diz que tem feito um trabalho intenso na governança de TIC do Estado, tem um grupo de 
trabalho de ciência e governança de dados trabalhando de forma multidisciplinar e com a participação de 
várias Secretárias e Órgãos inclusive Entidades externas para que se possa discutir ; sou seja, tudo está 
avançando com a velocidade necessária para que se possa estar à frente desse processo de transformação 
digital para o cidadão. Agradece a parceria com o EDP e PROCERGS dentro da SPGG e apoio de todos os 
patrocinadores que incentivam este tema dentro do Governo; como disse o Secretário Claudio Gastal é 
importante institucionalizar esta prática permanentemente. 
Secretário Claudio Gastal – esclarece que trouxe esta pauta para o CEDE porque o setor empresarial muitas 

vezes não tem idéia das dificuldades de se movimentar as correntes internas e esse resultado de 1º lugar no 
ranking tem muito do CEDE, pois este Conselho com representantes da Sociedade Civil, de outros Poderes 
dá legitimidade para falar frente, convencer e mobilizar as estruturas de Governo é de uma força muito grande  
seja para as ações do DescomplicaRS ou do rs.gov.br, então, gostaria de compartilhar com todos os 
Conselheiros e Convidados permanentes, uma vez que o CEDE está conseguindo este resultado porque se 
tornou uma arena de debates, discussões entre o público  e privado levando esses consensos para dentro do 
Governo com legitimidade, assim como o PL dos Bombeiros, discutido neste Conselho e que será um grande 
passo. Assim, agradece ao Pres.Leal e o Dir. Hiparcio, que estão conosco desde o início do governo, os quais 
aceitaram esse desafio e o Jeferson que vem do  mercado, da formação acadêmica de design de serviços. 
Abre a palavra para os debates finais. 
Conselheiro André Godoy – faz registro no que se refere aos avanços do Governo Digital para facilitar a vida 

do cidadão gaúcho e que ele possa sentir a experiência de relacionamento com o Estado. Logo, cumprimenta 
o Secretário Claudio Gastal, Pres. Leal, Dir. Hiparcio e Dir. Jeferson Padilha por esta evolução, na 
estruturação nos serviços que o Estado presta para o cidadão.      
Secretário Luís Lamb – parabeniza o Secretário Claudio Gastal e a todos pela construção que está sendo 

feita neste Conselho e a mudança de cultura; melhoria da gestão pública, organizacional e registra o elogio 
pelo resultado.  

O Secretário Claudio Gastal agradece a participação de todos e encerra a reunião. 

ENCAMINHAMENTOS 

 O Secretário Claudio Gastal diz que gostaria de marcar uma conversa da equipe do Descomplica com 

Diretor do PROCON, Lucas Fuhr, sobre algumas ideias e questões a serem discutidas. 

 O Secretário, Sr. Claudio Gastal, recebeu do Deputado Estadual, Giuseppe Riesgo, a pasta com a 

orientação referente as revogações a serem feitas e será encaminhada para o Comitê de Governança e 

Revisão Legal ou para que este Conselho possa apoiar de maneira direta. 
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 Comitê de Governança estudar a MP 1040 para verificar o que se tem de desmembramento local, 

inclusive com a parceria da Prefeitura de Porto Alegre 
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