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 LOCAL:  SPGG, SALA DE GOVERNANÇA, 21º ANDAR - CAFF 
 

REGISTRO - ABERTURA 

No dia 12 de agosto de 2022, às 10h30, realizou-se a reunião mensal do Conselho Estadual de 
Desburocratização e Empreendedorismo – CEDE, na Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, sob a 
coordenação do Presidente do CEDE, Secretário Claudio Gastal.  

PAUTA: 
1. Abertura 
2. Licenciamento Ambiental por Adesão e Compromisso  
3. Comitê Governança – atualização  
4. Comitê Educação Empreendedora – atualização 
5. Comitê Ambiente de Negócios: GT Tudo Fácil Empresas – Transformar Juntos –  
      Subcomitê da RedeSim 
6. Comitê Revisão Legal – Apresentação x Assinaturas Eletrônicas 
7. Transformação Digital do Estado – Apresentação 
8. Palavra aberta 
9. Encerramento 

PARTICIPAÇÕES PRESENCIAIS E ONLINE  

CONSELHEIROS DO ESTADO RS: 
CASA CIVIL, DR. BRUNO P FREITAS 
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SR. JOEL ERNESTO MARASCHIN 
SECRETARIA DA FAZENDA, SR. EDSON MOURA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO, SR. ROGÉRIO PASA 
PGE RS, DR. TIAGO BONA 
 

CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: 
SR. DANIEL SANTORO  
SR. WALTER LÍDIO NUNES 
SR. MARLOS SCHMIDT 
 

CONVIDADOS PERMANENTES: 
MINISTÉRIO PÚBLICO, REPRESENTANTE  DRA. JANINE BORGES SOARES 
DEFENSORIA PÚBLICA RS, DRA. ALICE BACKES  
TRIBUNAL DE CONTAS RS, DRA. SANDRA MEZZOMO 
FAMURS, SRA. ALISSA MACHADO 
 

CONVIDADOS ESPECIAIS: 
SUBCHEFIA JURÍDICA DA CASA CIVI, SRA. MARIA PATRÍCIA MÖLMANN 
SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, SRA. MARJORIE KAUFMANN 
PRESIDENTE DA FEPAM, SR. RENATO CHAGAS 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SR. GUILHERME CORTE  
SEBRAE RS, SRA. JANAÍNA ZAGO 
SEBRAE RS, SR. MÁRCIO BENEDUSI 
JUCIS RS, PRES. SRA. LAUREN DE VARGAS MOMBACK 
PROCERGS, PRES. JOSÉ LEAL 
PROCERGS, DIR. JOSUÉ BARBOSA 
PROCERGS, SRA. KAREN LOPES  
CBM RS, CEL. OTÁVIO POLITA FILHO  
OUVIDORIA-GERAL DO RS, SRA. TIBIARA PRUSSIANO 
OUVIDORIA-GERAL DO RS, SRA. LAURA HOY 
EDP, SR. HIPÁRCIO STOFFEL  
EDP, SRA. THAÍS TRAVI 
SECRETÁRIA DE DES. ECON. DE NOVO HAMBURGO, SRA. PARASKEVI BESSA-RODRIGES 
PROCON RS, SR. RAINER G. ALVES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, SRA.JULIA TAVARES 



 

 

Ata 33ª Reunião  
Folha 

2 

Conselho Estadual de Desburocratização e 
Empreendedorismo - CEDE  

Hora início 

10:30 

Data da reunião 

12/08/2022 

Responsável 

Neusa Bueno - SPGG 

 

  

CRC RS, SR. JULIANO ABADIE 
SESCON RS, SR. CELSO LUFT  
CREA RS, SRA. ENG.ELETRIC. NILZA LUIZA V ZAMPIERI 
FAMURS – SR. CÁSSIO L DORNELES 
VEREADOR NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL, SR. RODRIGO RABUSKE 
 

ASSESSORIA TÉCNICA: SR. MAGNUM ELTZ  E SRA. NEUSA BEATRIZ BUENO 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: SR. CLAITON MAGALHÃES 

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - CONSELHO ADMINISTRATIVO DA PROCERGS 

 SR. JOSÉ LEAL  
 DR. VICTOR HERZER 
 SR. HELI MURER  

1. Abertura – O Secretário e Presidente do CEDE, Sr. Claudio Gastal, inicia a reunião comunicando a saída 
do Dr. Tomás Holmer, cujo Coordenador da ASJUD e do DescomplicaRS, além de um ótimo profissional é 
um grande amigo ao longo desses anos de Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo  e 
que enfrentaram algumas situações conjunta, tanto em nível profissional como pessoal, então, coloca 
publicamente a sua gratidão por todo este trabalho. Informa que pediu a ele que participe das reuniões como 
convidado-pessoa física porque é importante e uma vez que a diferença deste Conselho é por ser feito muito 
mais por CPFs do que CNPJs onde estivermos com CPF estaremos ajudando este tipo de Conselho porque é 
muito mais por convicções pessoais. Cumprimenta todos os participantes, comunicando que houve uma 
alteração na pauta por solicitação da Secretária Marjorie Kaufmann que precisará sair mais cede devido outra 
agenda,  parabenizando-a juntamente com toda a sua equipe da SEPAR, pois participou de um leilão da 
concessão dos Parques do Caracol e Tainhas que lhe surpreendeu positivamente pois foi com a participação 
de três grupos fortes: o Novo Caracol, Oceanic e Construcap. Passa a palavra para a Secretária Marjorie 
apresentar alguns resultados do LAC. 
 

2. Licenciamento Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC – A Secretária do Meio Ambiente e 
Infraestrutura, Sra. Marjorie Kaufmann, faz um breve relato sobre a Concessão dos parques do Caracol e 
Tainhas explicando que o Caracol é um parque turístico e por isso a SETUR ficou com o valor maior; 80% do 
valor da outorga e o Tainhas é ambiental, sendo que os dois parques são a primeira concessão para o RS. 
Mas, salienta que não concessão de 100%, o Parque do Caracol é 25% de 100 hectares e o Tainhas é 1,5% 
do total da área. A concessão para o turismo objetiva as pessoas terem uma condição melhor de visitação e 
que se possa cumprir com a função desse tipo de ambiente que é o contato com a natureza. É uma parceria 
em que o Estado continua majoritário nas duas concessões e continua participando da gestão conjunta, 
contudo é a primeira unidade de conservação estadual a ser concedida no País. Os Municípios terão o 
retorno imediato do turismo e isenção de ingresso para a população apontando que a equipe do Governo 
juntamente com o BNDES desenhou um caminho muito transparente e seguro.  

 
 

Sobre a Licença Ambiental por Compromisso (LAC), pretende dar um retorno sobre o que foi proposto e o 
que está sendo executado e quem sabe os próximos passos. Ela começou com a Revisão do Novo Código 
Estadual do Meio Ambiente – Lei nº 15.434, de 09/01/2022 que trouxe a previsão desse tipo de instrumento o 
que foi muito importante, pois em outros Estados onde já tinha a Licença Ambiental por Compromisso sendo 
instituída se encontrar problemas jurídicos por não estar previsto no Código o que não é o caso do RS que 
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primeiro fez a previsão no Código Estadual do Meio Ambiente para depois instituir de fato a LAC como 
procedimento único que além de tudo que o Licenciamento Ambiental já solicita de condições e documentos é 
necessário a Declaração de Adesão e Compromisso (DAC) buscando a responsabilidade daquele que está 
prestando a informação e dando segurança para evolução do empreendimento.   

 
Esclarece que a FEPAM segue emitindo os licenciamentos e para as atividades que não precisam da FEPAM 
a pessoa passa em qualquer intervenção do órgão licenciador então, entende-se como voto de confiança e 
demais pontos da tabela acima. No licenciamento ambiental trabalham com potencial poluidor e porte e mais 
um novo elemento que é o risco de ter algum dano irreversível, um problema maior para o entorno, assim 
classificaram as atividades que poderiam fazer parte dessa lista de licença. 

 
Este histórico demonstra que desde 2012 já tinham Estados que estavam praticando, mas no RS já era um 
desejo do Governador Eduardo Leite desde a época da Campanha e que foi pensado no modelo mais seguro 
partindo de um estudo profundo destes Estados com as atividades e os modelos que foram implementados. 
Diz que tem a Lei Federal de Licenciamento que prevê esse tipo de atividade, que foi aprovada na Câmara 
dos Deputados, mas ainda está no Senado Federal. 

 
 
Trajetória percorrida a partir da Lei Estadual nº 15.434/2020 sancionada pelo Governador. Após aprovada a 
Consulta Pública ainda precisaram aprovar uma Resolução no Conselho de Administração da FEPAM para 
prever o custo desse tipo de licenciamento e concluir este trabalho.  
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As 49 atividades são de licenciamentos da FEPAM e dos Municípios, hoje, no sistema de LAC está instituído 
no Estado, em alguns municípios como Porto Alegre, por exemplo.  
 Tabela de Atividades Licenciáveis por LAC com o Código do Ramo de Atividade, Descrição, Potencial 

Poluidor e o Porte que pode ser licenciado por Licença Ambiental por Compromisso.  
 Tabela de Documentos para Licenciamento, o Conselho Estadual tem instituído nas suas Resoluções a 

lista de documentos; o que para o empreendedor é muito bom porque tem uma previsibilidade e uma 
rigidez. Por exemplo, para uma empresa de porte pequeno se acessa o sistema, faz um upload dos 
documentos e em torno de 48horas tem o Licenciamento Ambiental por Compromisso. 

 Resolução nº 19/2022, Conselho Administrativo da FEPAM (CAF), a última ação para instituir o valor. 
 Simulação de responsabilidade de licenciamento, valor da taxa e documentos obrigatórios, mostra como 

funciona no sistema online de licenciamento. O Presidente da FEPAM, Sr. Renato Chagas reverbera 
sobre esta simulação que foi necessário realizar um grande trabalho interno de TI. 

 Licença Ambiental por Compromisso (LAC), a Secretária Marjorie Kaufmann revela que de acordo com 
o sistema de estatística os tempos por etapas de Licenciamento são em torno de 100 dias, mas hoje 
elas são emitidas em dois dias. O percentual de licenças que pode ser feitas pela FEPAM ainda é 
pequeno, todavia, a criação desse modelo o de indicar as atividades através do Conselho Estadual 
serviu para a inclusão de novas atividades. 

 
 

No que se refere ao número de 23 licenças emitidas pela FEPAM, porque muitas atividades previstas no 
Conselho Estadual são de licenciamentos municipais, logo, se conseguir avançar para os municípios os 
números modificaram para muito mais. Considerando que a LAC pressupõe a boa fé e traz todos os itens que 
vão precisar para elaborar a Licença sem uma análise técnica profunda,no ato da emissão mas com uma 
conferência durante a vigência, a ideia é emitir todas as LACs pelo Estado e o Estado através de um 
Convênio para indicar determinado município com um nº X de LACs e ele vai fiscalizar. A Secretária Marjorie 
diz que trabalhará para que se tenha um Portal único de Licenciamento para os empreendedores.  
O Presidente Renato discorre que para o setor de sivicultura não foi possível implementar por questões de TI 
uma vez que é mais complexo e porque o zoneamento está sendo atualizado no CONSEMA. A Secretária 
complementa informando que o sistema sivicultura trabalha com inteligência espacial de dados, então exige 
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uma evolução de TI mais qualificada.  
O Conselheiro Daniel Santoro parabeniza a Secretária Marjorie e recomenda que seja contextualizado o 
processo de licenciamento, qual o impacto sócio-econômico no Estado e talvez seja um processo de tradução 
para sociedade. A Secretária Marjorie explica que o Conselho Estadual de Meio Ambiente esteve muito 
atuante, desde de 2019, foram mais de 60 Resoluções e é esse Conselho que dá o ordenamento da 
produção ambiental no Estado e tem a representação da sociedade civil organizada como a FIERGS, 
FARSUL, CORSAN para que se possa nortear e dar rumo a essas ações, inclusive sempre registro que 
precisamos comunicar melhor. Informa que é disponibilizado no site da SEMA uma agenda do CONSEMA e 
que poderá enviar para o CEDE. 
O Conselheiro Walter Lídio entende que houve um movimento importante das Entidades para formação 
desse Código Ambiental, concorda que a questão da integração dos municípios tem que evoluir em prol da 
sociedade e do empreendedor.  
O Procurador do Estado, Dr. Victor Herzer, parabeniza a Secretária Marjorie pelo leilão da concessão dos 
Parques e pelos avanços importantes nas medidas do Novo Código Ambiental. Quanto ao LAC tem uma ação 
direta do Supremo Tribunal Federal, Procurador Geral da República, em dezembro de 2020, propondo a 
inconstitucionalidade desse dispositivo, mas não teve concessão de liminar e esse processo entrou em 
estado de tramitação lenta e foram prestadas informações, esclarecimentos e uma série de entidades 
questionaram terceiros; no entanto estão acompanhando de perto e que é um processo de baixo risco.  
O Secretário da SEDEC, Sr. Joel Maraschin, sobre a comunicação destaca que a desinformação gera um 
mito daí a importância de reverberar mais as boas ações para derrubar os paradigmas que se cria. 
O Secretário Claudio Gastal pergunta quanto tempo é preciso para emissão da LAC e o que falta para fazer 
com os municípios; a Secretária Marjorie responde que para LAC em torno de 2, 3 a 4 meses e quanto aos 
municípios é o sistema e acordo com o Estado. 00:38:37 O Presidente da FEPAM, Sr. Renato Chagas, diz a 
ideia é usar o sistema da FEPAM pois emitida a Licença passa para o município. O Secretário Claudio Gastal 
coloca à disposição o Comitê Revisão Legal para tratar desse trâmite.                   
O Conselheiro Daniel Santoro ainda sobre comunicação entende que tem-se de separar comunicação de 
serviço público e de governo, pois é uma pauta de comunicação conceitual de arquitetura, impactos e de uma 
forma transparente.  
 

3. Comitê Educação Empreendedora – Atualização Escolha Certa: Sra. Janaína Zago, Gerente de 
Políticas Públicas do SEBRAE RS apresenta o quadro de atualizações do Projeto o qual faz parte a SEDUC 
RS, o SEBRAE RS e a FAMURS.  

 

 
 

A seguir, notifica que foi realizada uma parceria com a PUC RS, SEBRAE RS e a PARCEIROS 
VOLUNTÁRIOS para orientar os alunos com relação a carreira profissional e um reforço no final dos 
conteúdos para acompanhar os alunos e evitar uma evasão do programa até o final do ano. Essa 
programação deve iniciar em setembro de 2022. 
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O Secretário Claudio Gastal explica que as Universidades estão em crise devido o grau de inadimplência e 
o plano B será com a UNISINOS que a princípio tem condições, segundo informação da Secretária Adjunta 
da SEDUC, Sra. Stefanie Eskereski. A Assessora de Gabinete, Gabriela Costa, informa que estão recebendo 
orientação da PGE e CAGE para garantir que não tenham problemas na documentação e a expectativa é 
para assinatura na próxima semana. O Secretário Gastal solicita um retorno para o Conselho.      
 

4. Comitê Governança – atualização: O Conselheiro Daniel Santoro pede para registrar que o Projeto de Lei 
nº 182/2022, do Corpo de Bombeiros, está na Assembleia Legislativa e o Secretário Gastal informa que o 
Dr. Tomás Holmer se colocou à disposição para tratar dessa pauta, assim como fez contato com o MP RS. 
Dra. Janine Borges Soares, Promotora de Justiça do Ministério Público RS, diz que foi solicitada a intermediar 
uma reunião com o Procurador-Geral de Justiça para que o MP RS fique ciente dessa tramitação e conversou 
com o Coordenador do Centro de Apoio do Urbanismo o qual examinou essa legislação informando que a 
princípio não tinha problema, mas está aguardando a reunião. O Secretário Claudio Gastal confirmou que fará 
contato para efetivar esse encontro. O Conselheiro Daniel Santoro relata que depois de uma longa jornada 
conseguiram encaminhar este Projeto para AL RS e que teve uma articulação para manifestos públicos como, 
por exemplo, das quatros Federações e outras Entidades o que é um indicador de apoio da sociedade. 
Temos uma expectativa para avançamos e finalizamos essa etapa este ano, mesmo com a dificuldade do 
período eleitoral, será uma entrega do CEDE que tem uma jornada de mais de dois anos. Dr. Bruno Freitas, 
Secretário-Chefe da Casa Civil Adjunto, explicita que para todos os projetos, a partir da votação do primeiro 
turno, as reuniões das Comissões não estão acontecendo ou acontece com uma regularidade que não é 
normal, então, deve ter uma janela de flexibilização para as matérias serem apreciadas. Uma aliança do 
Poder Executivo através da Liderança de Governo tentará elencar os projetos prioritários a serem votados 
pela nessa legislatura. Dra. Janine Borges Soares, exatamente pelo momento atual, ratifica a importância de 
realizar uma reunião com o MP RS. Dr. Bruno explicita, ainda, que após a votação do primeiro turno, ele 
previne um pouco a exploração política do tema por isso entende que antes do final da legislatura poderá ser 
votado. O Secretário Gastal pergunta à Dra. Janine se ele deve levar o Comandante-Geral do CBM RS, ela 
responde que acha importante, mas não sabe se será necessário.  

 

5. Comitê Ambiente de Negócios: GT Tudo Fácil Empresas - A Presidente da Junta Comercial RS, Lauren 
Momback,, traz a atualização da Implantação do Tudo Fácil Empresas nos Municípios e salienta que a cada 
semana são acionados pelos municípios, então, até o final do ano terão um número bem expressivo no 
projeto. Quanto ao Status da Implantação estão avançando bastante, especialmente no passo 2, que é a 
viabilidade automática de Endereços, porque o tempo mínimo viabilizará a subida no ranking de abertura de 
empresas. Apresenta a evolução da implantação desde a última reunião do CEDE referente ao período de 
08/07 a 11/08. Comunica que a sua participação online é porque foi convidada para apresentar o Tudo Fácil 
Empresas para 40 municípios da região metropolitana do Estado do Ceará que considera um case de 
sucesso no RS. O Secretário questiona se continua a adesão dos municípios e a Pres. Lauren diz que até o 
final do ano deverá atingir 150 municípios. 
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A Secretária do Desenvolvimento do Município de Novo Hamburgo, Sra. Paraskevi Bessa-Rodrigues 
aproveita para agradecer a Pres. Lauren Momback pelo apoio da JUCIS RS e comenta que terão uma nova 
modalidade em Novo Hamburgo para iniciar o alvará provisório automático para as empresas de médio risco 
da Redesim e solicita à Gerente da Sala do Empreendedor, Rose  que faça a explanação a respeito. É um 
passo importante oportunizado pela Junta Comercial para fazer a viabilidade de inscrição automática.  
 

Transformar Juntos – 26, 27 e 28/07, Sra. Janaína Zago, Coordenadora do GT Qualificação RedeSim 
apresenta as informações sobre a participação no evento Transformar Juntos. 
 

 
   

Qualificação da Redesim – apresenta os dados atualizados referente ao Módulo de Licenciamento, SIVISA 
Municipal. Sobre o mapa do Módulo de Licenciamento, o Secretário Gastal questiona se inclui os municípios 
do Tudo Fácil Empresas, a Presidente Lauren explicita que é o sistema que integra os órgãos de 
licenciamento e passa informação da inscrição tributária. Os municípios e os órgãos de licenciamento 
utilizando esse módulo que a Junta Comercial oferece de forma gratuita, o usuário pode acompanhar no 
portal como está o andamento do processo. No Tudo Fácil Empresas a Junta automatizou toda a plataforma 
e a parte da inscrição tributária foi integrado para Web Service. Considera importante mapear os municípios 
que possuem o sistema de TI para que se possa estimular a fazer o Web Service para que não precisem ficar 
alimentando.  
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6. Comitê Revisão Legal – Apresentação x Assinaturas Eletrônicas: Dra. Maria Patrícia Mollmann, 
Coordenadora do Comitê Revisão Legal faz uma atualização do Projeto das Assinaturas Eletrônicas e 
relata que o principal escopo é a regulamentação, ou seja, o Estado do RS ter uma norma jurídica que 
proporcione tranquilidade para avançar nas assinaturas eletrônicas quando o cidadão ou servidor público 
pratique os Atos por meio de sistema eletrônico; que se possa garantir que aquele login e senha ou o 
RS.GOV.BR em parceria com o GOV.BR que tenha validade jurídica necessária como era antes uma 
assinatura que se fazia no papel. O Comitê fez uma minuta que foi encaminhada para o CTIC e CGTIC onde 
foi aprovado. Os próximos passos é a tramitação formal da SPGG à Casa Civil para publicação. Logo após, o 
projeto segue com ações do EDP para a questão de implementação dos serviços com os órgãos e a parte 
interna, com os nossos avanços do processo administrativo eletrônico, onde dá suporte para ações que 
entregamos à sociedade. O Secretário Gastal agradece e oferece a palavra para o Diretor do EDP, 
Hipárcio Stoffel que reitera que a intenção é simplificar ainda mais os serviços que hoje são digitais e um 
dos elementos importantes para dar segurança aos gestores públicos mas, também, ao cidadão, esta 
normativa das assinaturas eletrônicas para que possamos colocar como uma etapa da interação digital a 
possibilidade de o cidadão assinar eletrônica ou digitalmente usando o RS.GOV.BR ou algum outro, por 
exemplo, normatizar as assinaturas das Atas deste Conselho ou de outros Atos que se possa fazer de 
documento migrando para o processo eletrônico. É um avanço importante que vai permitir entrar em uma 
camada que não só vai digitalizar serviços, mas trabalhar na operação de simplificar a interação, o fluxo dos 
serviços digitais.             
 

7. Transformação Digital do Estado – Apresentação do Sr. José Leal, Diretor-Presidente da PROCERGS. 
 O Conselheiro do CEDE, Sr. Daniel Santoro, relata que tanto a apresentação da PROCERGS como da 
SEMA, FEPAM e JUCIS RS, entre tantos, foi proposta como pauta com o intuito de estabelecer os avanços 
para retroalimentar o sistema das mudanças e apreciar positivamente o esforço, a dedicação dos 
profissionais, o que é uma questão de modernização e desburocratização do Estado.   
 

1 – A PROCERGS - O Sr. José Leal, Diretor-Presidente da PROCERGS – Centro de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Estado do RS, de 2019 a 2022, mostra o quadro QUEM SOMOS, com 
destaques aos principais dados, ao Conselho de Administração, dentre os principais indicadores de 
performance é que o RS, pela segunda vez consecutiva,é o Estado mais digitalizado no que se refere aos 
serviços aos cidadão no índice nacional pela empresa ABEP. O Secretário Chefe da Casa Civil Adjunto, 
Dr. Bruno Freitas, no que se refere a Comunicação, pede registrar a importância dessa retrospectiva da 
condição da PROCERGS em quatro anos e dar a exata dimensão da grandiosidade do que foi feito nessa 
área de governança estatal.  
  

 Plataforma digital como suporte aos processos de missão crítica do governo. 
 Plataforma digital como suporte aos documentos fiscais em nível nacional – Documentos Fiscais 

Médias Mensais e números do App em 2022. 
 Reconhecimento do sucesso da estratégia digital – destaca ano 2022, ABEP 1º lugar no ranking 

nacional de oferta de serviços digitais 2022 e IT Mídia 100 + Inovadoras no Uso de TI Case 
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Educação. 
 Principais Premiações na Área de TIC 2019-2022 
 100 + Inovadoras – mercado público e privado 

 

2 - Programa de Transformação da Companhia – Mapa Estratégico do Governo 2019 – 2022 contempla o 
um dos passos fundamentais para o sucesso da gestão orientados pela estratégia de governo, dois objetivos 
que a PROCERGS se orienta por eles no momento de priorizar e nortear os Projetos  

 Estratégicos: Modernizar e desburocratizar os processos e Agilizar as soluções ao cidadão por meio 
do Governo Digital. 

 Sistema de Governança e Gestão do Governo – Conceitos, destacando alguns Fóruns: Comitê de 
Governança de Tecnologia da Informação, Comunicação – CGTIC, Comitê de Monitoramento 
Estratégico – CME, Comitê Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação – CETIC, Grupo 
de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação – GGTIC, Conselho de Gestão 
Estratégica – CGE e Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo – CEDE.  

 Declarações Estratégicas – Missão mudou em 2019, alinhada ao objetivo estratégico de Governo e 
Valores, após a equipe orientada, foram definidos os valores.  

 Etapas da Transformação – com essas etapas deixa um legado. 
 Resultados – Lucro/Prejuízo Operacional 

 

3 – Principais entregas à sociedade – Plataforma Digital: serviços digitais do Estado para o cidadão 
 RS.GOV.BR 
 GESeg – Soluções para Segurança – Dados de incidentes com atualização diária 
 Soluções para SEGURANÇA – evolução, primeiro case monetizado de ciência de dados 
 Delegacia On-Line RS – Registro de ocorrências 
 Reconhecimento Facial – DETRAN e APP do Servidor – Inativos e Pensionistas 
 PIX – pagamento do IPVA 2022 
 RS se torna o primeiro estado a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional 
 Retorno para a sociedade: Devolve ICMS, Receita Certa 
 Programa Receita 2030 – rumo à receita digital 
 NFF – Nota Fiscal Fácil: Transportadoras de cargas e Produtores rurais; não precisam mais de 

intermediário para geração da Nota Fiscal.  
 Portal de Atendimento ao Contribuinte e-CAC – Certidão de situação fiscal e outros, são 700 serviços 
 Soluções diretamente para o CIDADÃO – APP Menor Preço (Produtos COVID-19) e APP Melhor 

Hora. 
 Urna Digital nas Escolas – Votação 
 RS – Zoona Livre de Febre Aftosa 
 Declaração Anual de Rebanho 2022 
 Farmácia Digital RS 
 Teleconsulta Médica IPE 
 Soluções para Saúde na Pandemia 
 Educação Virtual na Pandamia 
 APP Escola RS – Professores e Estudantes 
 Sistema Online de Licenciamento dos Bombeiros 
 Publicações: Cadastro Florestal Estadual em plataforma digital; Autolicenciamento ambiental; Edital 

da Lei Aldir Blanc no RS;  
 Aplicação Remota de Exames Teóricos para CNH 
 Nova CNH Digital no RS 
 Plataforma digital como suporte ao CSC do Governo – Principais serviços compartilhados de TIC 

Procergs 
 Produtividade – Serviços compartilhados de TIC Procergs 
 Soluções Procergs para Pandemia – Teletrabalho Covid-19 em 2020. 

 

O Conselheiro Marlos Schmidt solicita a palavra para registrar a sua percepção enquanto sociedade civil 
e como industrial tem um dia-a-dia de entregas. Fez uma reflexão quanto a participação dos Conselheiros, 
representantes da sociedade civil; com a pauta apresentada, percebe o tamanho da evolução do CEDE 
com as longas e difíceis entregas realizadas, mesmo com a longa jornada ainda a percorrer. Parabeniza os 
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órgãos públicos, servidores, parceiros internos, e o Conselheiro Daniel Santoro, exemplo de colaborador 
do colaborador ao CEDE. É nas evoluções durante o percurso que se consegue identificar claramente a 
importância deste Conselho.  

 

4 – Desafios para o Futuro – Como garantir a visibilidade dos serviços digitais para sociedade e Como      
garantir que o reposicionamento da empresa não se perca em futuras gestões?  
O Dir. Presidente, Sr. José Leal, coloca que são dois pontos pensados no Conselho de Administração na 
próxima gestão. Agradece a atenção de todos.  
O Secretário Claudio Gastal chama a atenção para se ver a TI como transversal e estratégia de Governo, 
o conceito de serviços compartilhados, a SPGG no sistema que envolve IPE Saúde, EDP e PROCERGS  
como grande central de serviços compartilhados. 
O Conselheiro Daniel Santoro faz uma menção especial aos profissionais da PROCERGS porque com 
toda a limitação de profissionais desta Entidade mobilizando, traduzindo, modernizando o modelo mental e 
outro aspecto que se discute; é preciso deixar transparente que a PROCERGS conseguiu investimento 
para fazer uma atualização da sua tecnologia, então, dá os parabéns à equipe por esta jornada. O 
Secretário Claudio Gastal salienta que o Estado tem passado incólume por esta onde de ataques dos 
hackers. O Sr. Heli Murer, representante dos funcionários no Conselho de Administração da PROCERGS, 
diz que pela primeira vez o Governo está com uma proposta digital a altura do que a sociedade está 
exigindo e a estratégia que a Cia. adotou nos últimos quatro anos. É uma honra fazer parte do Conselho de 
Administração da PROCERGS, pois a mudança de paradigmas é relevante, essa consciência de governo 
digital. O Dr. Victor Herzer, Procurador do Estado e Conselheiro da PROCERGS, faz um 
reconhecimento ao corpo técnico, na pessoa do Sr. Heli Murer e da Diretoria, na pessoa do Sr. Leal, Sra. 
Karen, porque as dificuldades são e foram imensas, limitação de investimentos, captura de talentos, a 
pandemia que agravou mas temos certeza que a PROCERGS, hoje, vai terminar essa gestão em um 
patamar muito acima do quando iniciou. O Secretário-Chefe da Casa Civil, Dr. Bruno Freitas, expõe que 
a entrega que este governo está fazendo nessa área parece que é a melhor comunicação, pois logo no 
início foi uma estratégia de governo, uma ação do governo no momento de crise da pandemia, então 
parabeniza a todos em nome da Casa Civil.     

 

8. Encaminhamentos: 
 O Secretário Gastal solicita um retorno para o Conselho sobre a assinatura da documentação do Projeto 

Escolha Certa x Universidades.     
 

 Referente o PL 182/22, o Secretário Claudio Gastal confirmou que fará contato com o MP RS para 
efetivar uma reunião. 
 

9. Encerramento – O Secretário Claudio Gastal agradece a todos os convidados permanentes e demais pelas 
participantes e dá por encerrada a reunião. 

 

 
 


