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

REGISTRO - ABERTURA 

No dia 11 de novembro 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. Comitê Educação Empreendedora– atualização 
3. Secretaria de Turismo do RS – Perfil do Turista no RS  
4. Corpo de Bombeiros – 100% de Cobertura do SOL no Estado 
5. Comitê Ambiente de Negócios: GT Tudo Fácil Empresas;GT Qualificação daRedesim;  
6. Comitê Revisão Legal – Decreto das Assinaturas Eletrônicas; Cartilha das Assinaturas Eletrônicas; 

Assinaturas Eletrônicas no RS.GOV 
7. GT Mediação e Conciliação Subcomitê Estadual da RedeSim; 
8. Palavra aberta 
9. Encerramento 

PARTICIPAÇÕES PRESENCIAIS E ONLINE 
 

CONSELHEIROS DO ESTADO RS: 
CASA CIVIL, SR. PAULO ROBERTO DIAS PEREIRA 
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SR. JOEL ERNESTO MARASCHIN 
SECRETARIA DA FAZENDA, RECEITA ESTADUAL, SR. EDSON ANDRÉ MOURA  
SECRETÁRIO DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SR. ALSONES BALESTRIN 
SECRETÁRIO DE TURISMO, SR. RAPHAEL AYUB 
 

CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: 
SR. ANDRÉ GODOY, VICE-PRESIDENTE DO CEDE 
SR. DANIEL SANTORO  
SR. MARLOS SCHMIDT 
SRA. ELIS RADMANN 
 

CONSELHEIROS-SUPLENTES 
SR. ANTÔNIO DA LUZ - FARSUL 
SR. JORGE LUÍS NICOLAS AUDY – PUC RS 
 

CONVIDADOS PERMANENTES: 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RS, REPRES. DEP. GIUSEPPE RIESGO, ASSESSOR DE BANCADA, SR. 
PEDRO MOREIRA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA RS, DES. DR. NEY WIEDEMANN 
MINISTÉRIO PÚBLICO, REPRES., DRA. JANINE BORGES SOARES 
DEFENSORIA PÚBLICA RS, REPRES. DRA. ALICE BACKES  
FAMURS, REPRES. SRA. ALISSA MACHADO 
 

CONVIDADOS ESPECIAIS: 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, VER. FELIPE CAMOZZATO 
ASSESSOR GUSTAVO CORREA FERNANDES 
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV.RURAL, SR. DOMINGOS VELHO LOPES 
SECRETÁRIO ADJUNTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV.RURAL, SR. RODRIGO R.  RIZZO  
SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, REPRES. SRA. LUANA  WINTER WEIRICH 
SECRETARIA DE DESENV. URBANO E METROPOLITANO, REPRES. SRA. LAURA LÜDERS DOS SANTOS 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ADJUNTA, SRA. STEFANIE ESKERESKI 
SEBRAE RS, SRA. JANAÍNA ZAGO 
JUCIS RS, PRES. SRA. LAUREN DE VARGAS MOMBACK 
FEPAM, REPRES. SR. JORGE AUGUSTO BERWANGER FILHO 
PROCERGS, PRES. JOSÉ LEAL 
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PROCERGS, DIR. JOSUÉ BARBOSA 
CBM RS, CEL. CEL. ALEXANDRE P BITTENCOURT  
SUBCHEFIA DE ÉTICA, CONTROLE PÚBLICO E TRANSP., ADJUNTA, DRA. BÁRBARA ZUCCHETTI 
OUVIDORIA-GERAL DO RS, ADJUNTA, SRA. TIBIARA PRUSSIANO 
OUVIDORIA-GERAL DO RS, SRA. CAROLINA DUARTE VENDRUSCOLO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, SRA.JULIA TAVARES 
SECRETÁRIA DE DES. ECON. DE NOVO HAMBURGO, SRA. PARASKEVI BESSA-RODRIGES 
SALA DO EMPREENDEDORA – SEDEC NOVO HAMBURGO, ROSELAINE PEREIRA 
PROCON RS, SR. RAINER G. ALVES 
SOCIEDADE CIVIL, SR. MÁRCIO BURTET 
CRC RS, SR. TAIRO FRACASSO 
SESCON RS,PRES. FLÁVIO DUARTE RIBEIRO JÚNIOR 
CREA RS, SRA. ENG. NILZA LUIZA VENTURINI ZAMPIERI 
SECRETARIA DE TURISMO, REPRES. SRA. MARCELA ZEREU 
EDP, SRA. THAÍS TRAVI 
 
 

ASSESSORIA TÉCNICA: SR. MAGNUM ELTZ  ESRA. NEUSA BEATRIZ BUENO 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: SRA. BIANCA GARRIDO DIAS 
 

1. Abertura – O Secretário e Presidente do CEDE, Sr. Claudio Gastal, comunica que solicitou a participação 
do Vice-Governador Eleito, Gabriel Souza, para fazer as suas considerações quanto a importância deste 
Conselho, tendo em vista que o governo de transição já está tratando de várias pautas, além do que os 
temas desburocratização e empreendedorismo foram objetos de debates políticos. Agradece aos 
participantes que estão no modo virtual e presencialmente, bem como o Secretário do Turismo, Rafael 
Ayub, Deputado Estadual Eleito, Felipe Camozzato, Conselheiros e Convidados, os novos Conselheiros-
Suplentes, Sr. Antônio da Luz e Jorge Audy e dispõe a palavra para os Conselheiros presentes e online que 
tiverem observações a serem feitas. Apresenta a pauta e dá início às apresentações. 

 

2. Comitê Educação Empreendedora – atualização: Coordenadora deste Comitê, Sra. Janaína Zago 
Medeiros, fala sobre o Programa Escolha Certa – Trilha Básica/Comung com 2.783 inscrições/240 ativos, 
disciplina Lingua Portuguesa, Inglês, Matemática, Projeto de Vida com letramento digital, no período das 
aulas será 01/11 a 01/12.  
 Preparação ENEM: 1.294 inscrições;  
 Tecnologia:634 inscrições | 37 ativos 
 Economia Criativa: 449 inscrições 
 Empreendedorismo: 55 inscrições | 14 ativos 
Paralelamente, trabalharão no Planejamento – PUC Carreiras: 19 ativos e mentoria em grupo – Sebrae e 
Parceiros Voluntários para trabalhar o projeto de vida: 10 inscritos.A Secretária Adjunta da SEDUC, Sra. 
StefanieEskereski, agradece o envolvimento deste Conselho, principalmente na questão empreendedora, 
que foi um sonho criar o Escolha Certa e viabilizar a implementação dele, inclusive a ajuda do Comitê é de 
grande importância para a Secretaria. Agradece, também, a Assessora de Gabinete, Gabriela Costa, que 
participou ativamente dos trabalhos do Comitê. Entende que há um grande problema de comunicação com 
os jovens e fez o seguinte questionamento: como fazer com que esses jovens vejam que ao sair do ensino 
médio terão oportunidade disponível de forma gratuita e, ainda, com a legislação eleitoral não foi possível 
fazer a comunicação em grande escala, usar a marca, o logo e nem propaganda do Projeto, o que diminuiu 
o engajamento dos alunos e atrasou o andamento do Escolha Certa; mas acredita que poderá haver 
melhorias no programa para o ano 2023 e atrair mais jovens. O Secretário, Sr. Claudio Gastal, sobre como 
comunicar, como engajar os jovens, considera importante ter um processo estratégico de comunicação. O 
Vice-Presidente do CEDE, Sr. André Godoy, ratifica a palavra das Sras. Janaína e Stefanie sobre o 
Escolha Certa que nasceu de uma emergência, devido a Pandemia Covid-19; então pede o compromisso do 
CEDE de que a pauta educação  vai continuar ao longo dos próximos anos como uma das prioridades para 
este Conselho, engajando as principais discussões para se tentar um programa mais eficiente. A questão da 
comunicação tem como base um dos maiores problemas, pois precisamos entender essa situação sob a 
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perspectivas dos alunos e não sob a nossa; talvez a falta de engajamento seja porque os programas criados 
não atraia o jovem, pois não oferecemos o que é do interesse deles; ou seja, na Trilha Básica/Comung – 
2783 inscrições, temos 240 ativos. Portanto, temos que comunicar a perspectiva que o jovem tem de futuro, 
uma reflexão para reformulação do Programa Escolha Certa.  
O Conselheiro Marlos Schmidt sugere para o Comitê olhar um projeto de Novo Hamburgo que se chama 
Trilha da Aprendizagem, em parceria com o SEBRAE, e que leva os alunos do 9º ano para o SENAI em dias 
específicos, com um engajamento de 440 alunos para este ano, assim como uma ótima expectativa para o 
próximo ano, uma vez que estes jovens trazem um raciocínio digital. Sugere que se olhe como foi o 
processo de engajamento dos Pais, dos Alunos, pois entende que seja uma boa referência para o Escolha 
Certa. 
O Secretário, Claudio Gastal, neste momento, recebe o Vice-Governador Eleito, Gabriel Souza, e 
esclarece que o CEDE, hoje, é uma Lei aprovada por unanimidade no Estado e apresenta os Conselheiros 
da Sociedade Civil que estão presentes e online, bem como os demais integrantes que compõem este 
Conselho. Explica que só não houve reunião no mês de Outubro em razão do período eleitoral e, assim, 
esperamos ter um cenário mais claro quanto ao papel do CEDE e aimportância desse espaço que tem sido 
fundamental no DescomplicaRS, na Digitalização do Governo, no SOL – Sistema Online de Licenciamento, 
Tudo Fácil Empresas, na Revisão dos CNAES, Programa Escolha Certa que estamos discutindo sobre a 
educação, com sugestão do Vice-Presidente deste Conselho, Andre Godoy, para este tema passar ser 
pauta fixa. O Vice-Governador Eleito, Gabriel Souza, cumprimenta a todos e explica que estão 
trabalhando na transição, todavia, considera importante este contato com o Conselho que trabalhou muito 
no último período e entregou bons resultados para a sociedade. Informa que está na Assembleia Legislativa 
para votação o Projeto de Lei que trata da desburocratização da Lei Kiss, dentre outros avanços, 
destacando a matéria que foi Relator, que é o Código Estadual do Meio Ambiente. Diz ainda que o 
Governador Eleito, Eduardo Leite, pretende aprimorar as políticas de desburocratização nos 
procedimentos do Estado, assim como, para a transição, se este Conselho tiver algum documento ou pauta 
pode enviar para que possam dar encaminhamento. Agradece e o Secretário Claudio Gastal abre a palavra 
para os Conselheiros. O Vice-Presidente do CEDE, André Godoy, cumprimenta o Sr. Gabriel Souza e faz 
referência ao nome do Conselho de Desburocratização e Empreendedorismo, no sentido de que se fixar só 
na desburocratização é reduzir o alcance das políticas que este Conselho vem tentado implementar para 
desenvolver o Estado e empreendedores em ambientes saudáveis. Coloca o Conselho à disposição para 
ajudar o Governo a continuar desobstruindo os caminhos para os empreendedores gaúchos. O Conselheiro 
Walter Lídio reforça a importância do Governo apresentar o seu trabalho durante a formulação, tendo 
inclusive sugerido uma pesquisa para colocar os pontos do Conselho e, nesse sentido, o Vice-Governador 
Eleito, Gabriel Souza comunica que já foi agendada apresentação para as entidades empresariais como a 
FIERGS. O Conselheiro Daniel Santoro relata que no seu entendimento, no que se refere ao processo de 
aguardar uma pauta das Entidades, seria mais rico e eficaz copiar esta pauta a exemplo do trabalho 
realizado com o FUNDOPEM RS. O grande aprendizado deste Conselho é a integração, sugerindo, assim, 
uma inovação, ao fazer conjugação das expectativas na visão política dos próximos quatro anos e que 
condições políticas será necessário priorizar para a contribuição do CEDE. O Vice-Governador Eleito, 
Gabriel Souza, se coloca à disposição para marcar uma agenda. O Secretário Claudio Gastal diz que 
estão passando pelos eixos e surgem temas de desburocratização na linha do empreendedorismo, assim 
fazer uma síntese e trazer para o grupo. O Conselheiro Walter Lídio Nunes ratifica a fala do Cons. Santoro 
que expressa a importância de se fazer uma reunião de trabalho para apresentar as ideias de Governo. O 
Conselheiro Marlos Schmitt parabeniza o resultado das eleições e se coloca à disposição para contribuir 
no que for necessário. Vice-Governador Eleito, Gabriel Souza agradece e sai da reunião.  
O Conselheiro-Suplente, Jorge Luís N Audy, retoma a pauta do Comitê Educação Empreendedora para 
compartilhar a experiência da PUC/Tecnopuc com o Programa de Letramento Digital, em parceria com 
BNDES e BADESULe que teve uma excelente adesão ao ensino remoto; 1000 alunos e 470 alunos com 
Certificado de Conclusão. Entende que o Comitê de Educação Empreendedora é interno deste Conselho e 
que gostaria de se candidatar para fazer parte. A Secretária de Desenvolvimento Econômico de Novo 
Hamburgo, Paraskevi Bessa-Rodrigues pede para agradecer a referência do Presidente da FENAC e do 
Diretor-Superintendente do SEBRAE RS por mencionar as expectativas dos resultado do acordo e colocar à 
disposição para intermediar com a Secretária da Educação de Novo Hamburgo, Maristela Guasselli, para 
trazer uma equipe interna que possam acompanhar esse movimentos e propostas integralmente. A iniciativa 
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que estão tendo com o SEBRAE está com resultados muito bons, tem uma rede municipal com 24 mil 
alunos gerenciados pela Secretaria Municipal de Educação de Novo Hamburgo e que estão abertos para 
compartilhar suas experiências. A Secretária-Adjunta da SEDUC, StefanieEskereski, explica ao 
Conselheiro-Suplente, Audy, que a primeira reunião do referido Comitê foi para discutir o que é educação 
empreendedora para trazer dentro do Estado, à rede estadual e municipal. Diz que já são parceiros da rede 
municipal de Novo Hamburgo e agradece a disponibilidade da Secretária Paraskevi para co-construir os 
próximos passos. 

3. Secretaria de Turismo – Perfil do Turista no RS – Secretário de Turismo do RS, Rafel Ayub, expõe 
que a sua apresentação tratará do mapa de comportamento do turista, trabalho desenvolvido em parceria 
com o SEBRAE e lançado no Palácio Piratini. Faz referência aos 3 iS do turismo que trata dos 
Investimentos, Integração e Inteligência, os mesmos itens da Segurança Pública do RS, mostrando um 
panorama:  

 
Integração: Parceria com a Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, dos Produtores de Eventos, 
União Gaúcha de Operadoras do Turismo e com o Setor Privado 

 
Inteligência: Destaca dois trabalhos que estão finalizando: o Plano Estadual do Turismo que é o resultado 
do diálogo com as 27 regiõesturísticas, o Observatório do Turismo, para o qual agradece o Secretário 
Claudio Gastal que disponibilizou um Economista para fazer um trabalho mais técnico, pois o turismo do 
ponto de vista econômico, por muito tempo, não foi visto como relevante, essencial e o objetivo é mostrar a 
relevância econômica pontual, principalmente o turismo de eventos, um setor afetado pela Pandemia e 
reunir dados econômicos e sociais sobre o fenômeno turístico no Estado.  

 
O Turismo em movimento realizou missões técnicas em 11 municípios no Estado e aplicou o mapa do 
comportamento para obter os principais perfis turísticos de cada região e subsidiar a elaboração do plano 
estadual do turismo. O Mapa de Comportamento foi realizado em parceria com o SEBRAE e 
operacionalizado pela WineLocals, com objetivo de captar o perfil do turista. O Rio Grande do Sul é o 
segundo Estado que mais recebe turistas estrangeiros e o quinto que mais recebe turistas de dentro do 
País o que decorre no desenvolvimento econômico. Apresenta a metodologia detalhada, o passo a passo 
de criação do Mapa que foi criado sob a ótica das principais motivações de consumo de turismo do 
consumidor e os pontos de interesse para o público local, regional, nacional e internacional. 
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Cita dois exemplos de Perfis: Gastronômico e Aventureiro 

 
O Mapa do Turista no Rio Grande do Sul – O Secretário Rafael explica que é uma apresentação resumida 
e que os demais perfis estão disponíveis no relatório completo para a continuidade desta pauta e finaliza 
sua apresentação agradecendo a todos. O Secretário Claudio Gastal passa a palavra para o 
Conselheiro Daniel Santoro que diz ser este tema uma vertente a ser trabalhada e que não se tinha as 
condições necessárias, assim cumprimenta o Secretário Rafael por trazer uma série de questões e muito 
bem encaminhadas. Para reflexão de todos e legado para equipe de transição seguir na linha de 3is e mais 
o empreendedorismo; capacitação não só do turista, mas de toda a cadeia; trabalhar para estruturar como 
uma política de Estado e não de Governo. O Secretário Adjunto da SEAPDR, Rodrigo Ramos Rizzo, 
representando o Secretário Domingos Velho Lopes, parabeniza a iniciativa da SETUR e do SEBRAE pela 
forma como foi executado o trabalho, inclusive na SEAPDR utilizam os dados dessa pesquisa e que servirá 
para os próximos direcionamentos com relação ao Parque de Esteio, a pedido do Senhor Governador. No 
que se refere ao empreendedorismo, no sentido de trabalhar as cadeias no eixo Gastronomia como suínos, 
aves, ovos, leite; o SEBRAE trabalha muito bem na questão do empreendedorismo o que é muito 
importante para Secretaria porque impulsiona o desenvolvimento como um todo. Com relação aos 
números da Expointer, passaram pela bilheteria em torno de 700 mil pessoas e o número da Secretaria 
seria em torno de 900 a 1 milhão de pessoas, considerando pessoas de serviços, evento este que dá 
visibilidade importante para o Estado. 

 

4. Corpo de Bombeiros – 100% de Cobertura do SOL no Estado:O Cel. Bittencourt,informa que o 
Sistema Online de Licenciamento está 100% no Estado, em 19/09/22 foi estabelecido em todas as cidades 
do RS, já atendendo os 497 municípios. Na questão desburocratização X empreendedorismo tiveram 6.659 
processos que rodaram no SOL de PPCI’s de grandes edificações de grande risco e que são tramitados 
totalmente de forma virtual. O Secretário Claudio Gastal agradece a Procergs, Dr. Tiago Bona, Dr. Tomás 
Holmer, a Cap. Nunes, pela dedicação e empenho aos longos desses três anos de trabalho para este 
resultado. 

 

5. Comitê Ambiente de Negócios: GT Tudo Fácil Empresas: A Presidente da JUCIS RS, Lauren 
Momback apresenta o Status da Implantação do TFE com 15 municípios integrados. Convida a todos para 
as quatro Jornadas que ocorrerão este ano e salienta que o Secretário Claudio Gastal participou com 
palestras e apresentando o CEDE. Na próxima semana será em Rio Grande, dias 17 e 18/11, 
posteriormente em Farroupilha, Frederico Westphalen e última será em Porto Alegre; bem como será 
lançado a Escola da JUCIS do RS e do Invest RS. O Secretário da SEDEC, Joel Maraschin, destaca o Tudo 
Fácil Empresas que mais oferece serviços digitais como um fator muito importante com crescimento em três 
posições no ranking de competitividade, o Estado se reformou no seu tamanho e uma série de fatores que 
passou por este Conselho mas que adaptaram e modernizaram o RS. Deputado Estadual Eleito, Felipe 
Camozzato cumprimenta pela implantação do SOL nos municípios. Quanto ao TFE questiona qual é o 
maior gargalo para acelerar a implementação; será o convencimento político de Câmaras de Vereadores e 
Prefeituras, a capacidade de execução da própria equipe da Junta e Secretaria e como as forças políticas 
poderão auxiliar,uma vez que será uma fonte catalisadora de desenvolvimento para os municípios. A 
Presidente Lauren diz que depende de município para município, todavia a equipe na formação das tabelas 
que são manuais e o Secretário Gastal informa que nem todas tem estrutura de TI e os municípios precisam 
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licitação para terceirizar. A Pres. Lauren complementa que tem muitos municípios que já não cobram mais a 
taxa, mas tem outros que demoram um pouco mais devido as Procuradorias Municipais que podem ter 
outro entendimento, ainda que seja dado o suporte, com envio de PLs de outros municípios, explica-se que 
não há fato gerador quando há dispensa do licenciamento, já em relação ao Legislativo Municipal tem uma 
agilização mais rápida. O Secretário Gastal levanta a hipótese de a PROCERGS prestar serviço para os 
municípios, pela dificuldade das empresas.  

 

6. GT Qualificação da Redesim: Sra. Janaína Zago apresenta o status do quadro Módulo de Licenciamento, 
com apoio e consultoria em 132 e implantação em 14 municípios. SIVISA Municipal – apoio e consultoria 
em 103 e implantação em 45 municípios. 

7. Comitê Revisão Legal – Decreto das Assinaturas Eletrônicas,– Sr. Magnum Eltz, Assessor Jurídico e 
de Desburocratização, em nome da Dra. Maria Patrícia Mollmann, Coordenadora deste Comitê, que está 
em férias, expõe sobre a publicação do referido Decreto que foi pensado para fazer a regulação da Lei das 
Assinaturas Eletrônica e a principal vantagem é trazer as assinaturas eletrônicas para todos os serviços  
que já são utilizadas pela JUCIS RS. 

 
 

Cartilha das Assinaturas Eletrônicas, Assinaturas Eletrônicas no RS.GOV – Sra. Thaís Mellender 
Travi, representante do EDP – Escritório de Projetos, discorre sobre o Projeto das Assinaturas Eletrônicas, 
um sistema de desenvolvimento com componente de ligação entre o RS.GOV.BR com o sistema de 
assinaturas do GOV.BR, entrega que já foi concluída pela PROCERGS, bem como será realizado um 
Road Show nos órgãos para uso das assinaturas eletrônicas. O Secretário Gastal ratifica dizendo que é 
um processo de agilidade para dentro da estrutura, desburocratização dos meios para celeridade dos 
processos. O Conselheiro Daniel Santoro pergunta se tem como mensurar este resultado em termos de 
burocracia para benchmark e o Secretário Claudio Gastal diz que é possível verificar com a PROCERGS. 
O Diretor do PROCON, Rainer Grigolo Alves, informa que tem tentativa para digitalizar e que já vinham 
tentando transformar o físico para digitais, em função de uma plataforma nacional que não existe mais e 
tinham o impeditivo de usar o PROA na questão das assinaturas e de acesso externo, no entanto, com a 
nova funcionalidade deste foi definido que o sistema definitivo será o PROA a ser implementado na 
próxima quarta-feira decorrendo em economia e facilidade para o fornecedor na forma digital.  

 
 

8. GT Mediação e Conciliação: O Desembargador do TJ RS, Dr. Ney Wiedemann, relata que foi iníciado 
o planejamento de intercâmbio da comunicação com as Faculdades de Direito, pois em outubro o Grupo 
da Mediação visitou a Faculdade de Direito da UFRGS, na qual foi apresentado em sala de aula com 
alunos e professores o trabalho que vem sendo realizado pela Advocia-Geral da União, pelo Ministério 
Público RS, Defensoria Pública RS, TJ RS e pela OAB RS. Constataram que esta Universidade tem um 
grupo de pesquisa coordenado pela Professora Simone Tassinari que informou haver uma normativa do 
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Ministério da Educação sobre a obrigatoriedade de colocar estudo da Mediação no Currículum dos Cursos 
de Direito das Universidades e, ainda, uma pesquisa da UFRGS revelou que atualmente, no Brasil, 
somente 50% das Faculdades de Direito de maior porte implementaram aulas sobre Mediação. Dando 
prosseguimento no Grupo de Trabalho Medição RS, em março de 2023, fará um evento sobre o referido 
tema, na Faculdade Fundação do Ministério Público, a qual tem o curso de Pós-Graduação em Mediação 
e, posteriormente, será realizado na UNISINOS. Assim, será feito uma parceria com a FMP para que os 
alunos do Pós-Graduação possam fazer pesquisas de campo com os dados do Poder Judiciário, da 
Procuradoria do Estado, Ministério Público, inclusive para uma futura publicação. Encerra informando que 
são essas atualizações do Grupo Medição RS e agradece a atenção. 

 

9. Palavra aberta:O Secretário Claudio Gastal confirma com os Conselheiros sobre manter o Comitê de 
Educação Empreendedora como participante fixo no CEDE. Para a próxima reunião do CEDE, com o ciclo 
das Secretarias pronto, recomenda trazer o que está na transição. O Conselheiro Daniel Santoro sugere 
fazer um balanço dos quatro anos de CEDE para um alinhamento para o próximo ciclo. Entende ser 
importante dar estabilidade de Estado aos Conselheiros da Sociedade Civil, tendo em vista ter uma 
transição de governo de afinidade, ou seja, planejar o próximo ciclo de continuidade, na última reunião do 
ano. O Secretário Gastal solicita a equipe interna organizar para que seja uma reunião de avaliação e na 
questão da transição. Que em janeiro e fevereiro os respectivos Comitês tenham condições de fazer os 
desdobramentos desse planejamento, diz Santoro. 

 

10. Encaminhamentos: 

 Para próxima reunião trazer na pauta a temática de como continuaremos avançando nos próximos ciclos 
nesses GTs; avaliação do ciclo de 4 anos; análise do conteúdo de transição e as diretrizes para os 
próximos gestores 

Encerramento – O Secretário Claudio Gastal agradece a todos os conselheiros, convidados permanentes e 
às participações especiais e dá por encerrada a reunião. 
 

 


