CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

ATA 2021
COMITÊ GESTOR DA INFRAESTRUTURA NACIONAL DE DADOS ABERTOS
ATA DE REUNIÃO

Reunião:

28ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de
Dados Abertos

Data/hora:

01/06/2021, das 15h – 16:30h

Local:

Reunião virtual realizada via Plataforma Teams

Processo
SEI:

00190.104358/2021-53

1.

Informes

INFORME 1: Apresentação dos novos membros do Comitê (Apresentação SEI nº
1997973)
A representante da CGU, Cibelle Brasil, informou a pauta da reunião: apresentação dos novos
membros do Comitê; informe sobre a execução das ações previstas no Plano de Ação da INDA 20212022; bem como a aprovação dos novos prazos de implementação das ações nº 7 e 8.
O Diretor de Transparência e Controle Social, Breno Cerqueira, apresentou-se como novo membro
titular da CGU e informou que o novo Secretário da STPC é o Roberto Viegas. Por fim, ressaltou a
importância em trabalhar de forma conjunta para estabelecer os próximos passos e ações a serem
realizadas pelo Comitê.
Posteriormente, todos os membros titulares e suplentes do Comitê se apresentaram.

INFORME 2: Informe sobre a execução das ações previstas no Plano de Ação da INDA
2021-2022 (Apresentação SEI nº 1997973)
A representante da CGU, Cibelle Brasil, apresentou o panorama geral das ações do Plano de Ação
da INDA para o período de 2021-2022 e apresentou as ações que já iniciaram e as que ainda estão
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em fase de planejamento.
Em seguida, a representante da CGU, Cibelle Brasil, detalhou as ações do Plano que já foram
iniciadas:
Sobre ação 3, a representante da CGU, Cibelle Brasil, explicou o objetivo da ação e informou que as
duas primeiras atividades previstas na ação devem ser implementadas com a maior brevidade
possível. Os ofícios estão prontos para serem encaminhados aos órgãos e o evento previsto na ação
deve ser realizado posteriormente ao envio dos ofícios. A representante da CGU também mencionou
a pesquisa realizada com os publicadores do Portal e que muitos solicitaram mais capacitações
sobre o Portal de Dados Abertos.
Sobre a ação 4, a representante da CGU, Cibelle Brasil, mencionou que a pesquisa com o setor
privado é importante para fomentar a participação do ecossistema de dados no desenvolvimento das
ações de dados abertos. O formulário está pronto e a pesquisa deve ser divulgada ainda em junho. O
Coordenador-Geral de Transparência e Governo Aberto, Marcelo Vidal, ressaltou que o formulário
também será compartilhado no âmbito do Comitê para que os membros possam ajudar na divulgação
da pesquisa.
Sobre a ação 5, o representante da CGU, Otávio Neves, explicou o planejamento das ações e
informou que o objetivo é realizar eventos mais baseados na cooperação entre os membros e reunir
atores que trabalhem em conjunto para alcançar um objetivo específico. A ideia é identificar um
problema e buscar parceiros que trabalhem no sentido alcançar os objetivos propostos. Assim, a ação
será voltada para criar comunidades em torno de assuntos específicos. A representante da CGU,
Cibelle Brasil, destacou a importância de trabalhar conjuntamente e criar casos de sucesso para
demonstrar a importância em atuar de forma cooperativa. O Diretor de Transparência e Controle
Social, Breno Cerqueira, ressaltou a importância de identificar as necessidades dos órgãos para que
podem ser trabalhados no âmbito da ação.
Sobre a ação 6, a representante da CGU, Cibelle Brasil, informou que o planejamento das
capacitações foi finalizado e que o primeiro evento será a capacitação sobre o Portal de Dados
Abertos. Destacou, ainda, que os membros podem colaborar na realização dos eventos. O
Coordenador-Geral de Transparência e Governo Aberto, Marcelo Vidal, ressaltou que os membros
podem indicar temas a serem incluídos no planejamento das capacitações.
Sobre a ação 7, a representante da CGU, Cibelle Brasil, destacou que a primeira etapa da ação
prevê a elaboração dos requisitos do novo Portal e informou que entrevistas e benchmarks foram
realizados para identificar as funcionalidades mais relevantes a serem inseridas do Portal. Também
foi realizada pesquisa sobre o funcionamento do Portal aos publicadores cadastrados no Portal.
Destacou, ainda, que foi solicitada a contribuição dos membros do CG-INDA sobre sugestão de
requisitos para o novo Portal. O prazo para envio das propostas de requisitos é 15/06/2021. Por fim,
informou sobre a contratação da empresa para desenvolvimento da nova interface para o Portal. O
recebimento de propostas foi encerrado em 31/05/2021 e que o processo de análise será iniciado em
junho.
Sobre a ação 8, a representante do Ministério da Economia, Katia Macarini, destacou o objetivo da
ação e informou que, em razão de algumas questões internas, o sistema de ambiente será migrado. A
ação de lançamento do catálogo foi cancelada e decidiu-se realizar uma ação de contato direto com
os órgãos no sentido de revisar e qualificar os cadastros. Assim, o prazo para finalizar a ação passou
para Dezembro de 2021. Por fim, informou que estão abertos a sugestões sobre o catálogo. A
representante da CGU, Cibelle Brasil, e o Coordenador-Geral de Transparência e Governo Aberto,
Marcelo Vidal, destacaram que o catálogo servirá para cumprimento do item do Decreto nº
8.666/2016 referente ao inventário de bases dos Planos de Dados Abertos dos órgãos. Por fim, a
representante do Ministério da Economia, Katia Macarini, informou que que a composição do
Ministério no CGINDA vai mudar e que será a suplente no lugar do Augusto Hermman.
Sobre a ação 10, a representante da CGU, Cibelle Brasil, destacou que as contribuições da consulta
pública realizada no ano passado sobre o novo normativo de instituição, composição e funcionamento
do CGINDA, bem como as sugestões encaminhadas pelos membros do referido comitê foram
analisadas e estão sendo incorporadas ao novo texto da minuta de decreto. Sugeriu-se criar um
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grupo de trabalho para discutir o teor do decreto e dar encaminhamento a partir do trabalho realizado
no subgrupo. O Diretor de Transparência e Controle Social, Breno Cerqueira, informou que
encaminharemos a versão atual do documento para que cada órgão possa avaliar a possibilidade de
contribuir. A partir daí, outra reunião poderá ser agendada para discutir o tema e criar o subgrupo.
Por fim, o Diretor de Transparência e Controle Social, Breno Cerqueira, destacou a importância da
criação de grupos temáticos para trabalhar alguns temas específicos e isso permitiria a participação
dos órgãos de forma mais efetiva.

2.

Deliberações

DELIBERAÇÃO: Aprovação dos novos prazos de implementação das ações nº 7 e nº 8
Decisão
Foram aprovados os novos prazos de implementação para as seguintes ações do Plano de Ação da
INDA para o período de 2021-2022:
AÇÃO 7: Reestruturação do Portal Brasileiro de Dados Abertos
Novo período de implementação - Abril de 2021 a Março de 2023
AÇÃO 8: Catálogo de Bases de Dados Federais
Novo período de implementação – Dezembro de 2020 a Dezembro de 2021
Votos a favor

Votos contrários

Decidido por unanimidade

Nenhum

Outros temas discutidos
A representante da CGU, Cibelle Brasil, sugeriu que a próxima reunião ocorra daqui a três
meses para acompanhamento das ações do Plano da INDA para 2021-2022. Assim, a próxima
reunião ordinária ocorrerá em setembro/2021. Destacou também que qualquer membro pode
sugerir a realização de reunião extraordinária do Comitê para tratar temas específicos, basta
enviar e-mail aos representantes da CGU para análise da pauta.
O representante do Ministério da Economia, Renan Mendes Gaya Lopes dos Santo, sugeriu a
criação de grupo do whatsApp para tratar todas as questões relativas ao CGINDA. O
representante do Ministério da Educação, Jorge Vinicius da Rocha, destacou que o whatsup não
mantém o histórico das conversas, mas indicou que o aplicativo telegrama mantém o histórico
das conversas. A representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Maíra
Murrieta, ressaltou que nenhuma das opções são adequadas para preservação da memória
institucional e que gostaria que a comunicação por e-mail fosse mantida. A representante
do Ministério da Economia, Nádia Lopes Cerqueira, sugeriu que o whatsApp fosse utilizado
como ferramenta de apoio. A CGU criará o grupo de WhatsApp e enviará link para ingresso no
grupo, por e-mail.
A representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Maíra Murrieta, também
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destacou que o PDA do MCTI foi aprovado formalmente e ressaltou que gostaria de avançar nas
questões relativas ao Portal de Dados Abertos com a CGU.

3.

Encaminhamentos

Foram aprovados os seguintes encaminhamentos ao final da reunião:
Encaminhamentos

Responsável

Prazo

Indicação de membros para compor o
subgrupo de trabalho para discutir o teor do
decreto

Controladoria-Geral da
União

Até
dia
06/08/2021

Publicação do Plano de Ação revisado

Controladoria-Geral da
União

Até
dia
30/06/2021

4.

Documentos de referência
Anexo I - Apresentação realizada pela CGU (SEI nº 1997973);
Anexo II – Plano de Ação da INDA (SEI nº 1975079).

5.

Registro de presença

Integrantes do Comitê
Órgão/Entidade

Representante

E-mail

CGU

Breno Cerqueira (titular)

breno.cerqueira@cgu.gov.br

CGU

Marcelo de Brito Vidal
(suplente)

marcelo.vidal@cgu.gov.br

Ministério da Economia

Renan Mendes Gaya
renan.santos@economia.gov.br
Lopes
dos Santos (titular)

Casa Civil

Orlando Oliveira dos
Santos (titular)

orlando.santos@presidencia.gov.br

Ministério da Saúde

José Américo
Serafim (titular)

jose.americo@saude.gov.br

Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística IBGE

Ronaldo Rodrigues Raposo
ronaldo.r.junior@ibge.gov.br
(titular)
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Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística IBGE

Andrea Borges Paim
(suplente)

andrea.borges@ibge.gov.br

Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações MCTI

Maíra Murrieta (suplente)

mmurrieta@mctic.gov.br

Ministério da Cidadania

Eduardo Flores Vieira (titular) eduardo.vieira@cidadania.gov.br

Ministério da Cidadania

Wesley Alexandre Tavares
(suplente)

wesley.tavares@cidadania.gov.br

Secretaria-Geral da
Allison Roberto Mazzuchelli
Presidência da República Rodrigues (suplente)

allison.rodrigues@presidencia.gov.br

Ministério da Educação

Alexandre Gomide
(titular)

alexandrelemos@mec.gov.br

Ministério da Educação

Jorge Vinicius da Rocha
(suplente)

jorgemoreira@mec.gov.br

Ministério da Educação

Eduardo Pires Fernandes
(suplente)

eduardofernandes@mec.gov.br

Universidade de Brasília

Fernanda Lima

ferlimaunb@gmail.com

Unidade/Entidade

Representante

E-mail

CGU

Cibelle Brasil

cibelle.brasil@cgu.gov.br

CGU

Giovana Bertolini

giovana.bertolini@cgu.gov.br

CGU

Paula Carvalho

paula.carvalho@cgu.gov.br

CGU

Thalita Ary

thalita.ary@cgu.gov.br

CGU

Otávio Moreira de Castro
Neves

otavio.neves@cgu.gov.br

Ministério da Economia

Katia Macarini

Demais participantes
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Ministério da Economia

Katia Macarini

Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações MCTI

Ana Volpe

katia.macarini@economia.gov.br

ana.volpe@mctic.gov.br

Ministério da Economia

Nádia Lopes Cerqueira

nadia.cerqueira@economia.gov.br

Ministério da Economia

Wilson Delgado Pinto

wilson.pinto@economia.gov.br

Documento assinado eletronicamente por CIBELLE CESAR DO AMARAL BRASIL, Auditor Federal de
Finanças e Controle, em 23/06/2021, às 11:56, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por THALITA CARNEIRO ARY, Analista Técnico de Políticas
Sociais, em 23/06/2021, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por GIOVANA BERTOLINI, Analista Administrativo, em
23/06/2021, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ AMÉRICO SERAFIM, Usuário Externo, em
23/06/2021, às 14:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por FERNANDA LIMA, Usuário Externo, em 23/06/2021, às
15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por PAULA DA ROSA DE SOUZA CARVALHO, Analista
Administrativo, em 23/06/2021, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
§ 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por MARCELO DE BRITO VIDAL, Coordenador-Geral de
Governo Aberto e Transparência, em 23/06/2021, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FLORES VIEIRA, Usuário Externo, em
23/06/2021, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por MAIRA MURRIETA COSTA, Usuário Externo, em
23/06/2021, às 21:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cgu.gov.br/conferir informando o código verificador 1975006 e o código CRC
ED4EA9A0
Referência: Proces s o nº 00190.104358/2021-53
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