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ATA DA REUNIÃO ITINERANTE (CRICIÚMA) DO DIA 27 DE AGOSTO DE

2021 – 14 HORAS

A reunião aconteceu pela terceira vez de forma itinerante no

município de Criciúma, no salão Ouro Negro do Paço Municipal, com os

membros do colegiado participando presencialmente. A digitação da presente

ata, ocorreu sob a responsabilidade do Sr. Eduardo Damásio Dutra,

primeiro-secretário deste conselho. O senhor Tiago Ferro, diretor do

Departamento de TI do município de Criciúma iniciou a reunião dando as boas

vindas a todos os participantes e passando a palavra para o Sr. Mauro,

presidente do CTEC-AMREC. O Sr. Mauro iniciou a reunião convidando à

palavra a Sra. Luciane Ferro, presidente da comissão da LGPD da Ordem dos

Advogados do Brasil (OAB) subseção de Criciúma. A participante levantou

diversos aspectos a respeito da implementação da LGPD na administração

pública, traçando um paralelo com a mesma legislação nas empresas

privadas. A LGPD foi concebida em 2018 baseada na legislação europeia GDPR

e levou 3 anos para entrar em vigor e agora está aplicando penalizações. Na

esfera privada prevê multas por descumprimento e na esfera pública sanções.

Tem o intuito de proteção aos dados pessoais com o monitoramento de tudo

que se faz com estes dados. Dados pessoais são dados para formação de perfil

e existem os dados pessoais sensíveis, os quais podem levar à discriminação. A

LGPD também estabelece que as empresas tenham um DPO que é uma pessoa

responsável pelos dados e sua proteção e é intermediário direto entre a

organização e a ANPD. A palestrante também falou sobre a relação entre a

LGPD e a lei de acesso à informação, onde mencionou que um dos princípios

da LGPD é a transparência. Nessa linha o ente público tem a prerrogativa de

não precisar do consentimento para seguir a LAI e publicar informações; no

entanto, precisa seguir outros princípios da LGPD. Necessita instituir

treinamentos sobre a importância de guardar sigilo e não expor dados que não

tenha necessidade junto a LAI, por exemplo. Falou também da importância de

resposta imediata no caso de vazamentos de informação ou dados onde os

superiores, ou responsáveis pela proteção de dados, devem ser informados

com brevidade. Destacou similaridade entre o impacto da nova lei com a época

onde foi criada a lei de proteção ao consumidor. Após responder algumas

perguntas, o Sr. Mauro agradeceu a participante e passou a palavra ao Sr.

Tiago Ferro, que falou um pouco sobre o modo de trabalhar do DTI-Criciúma e

convidou os líderes dos subsetores e verticais do Departamento para relatar
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um pouco de seus trabalhos. Falaram sobre seus setores: Jhony Nazário

(Infraestrutura de Hardware e Software), Fábio Valvassori Bitencourt

(Desenvolvimento Web), Alexandre de Assis Ferreira (Suporte em Sistemas de

Gestão), André Faria Ruaro (Administração de Redes e Servidores), Lythieiny

Antunes de Carvalho (Service Desk) e Matheus Sant’ana Pacheco

(Administrativo). Ao final, os participantes visitaram o departamento para

conhecer o espaço físico.

Criciúma, 27 de agosto de 2021.
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