
 

 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

COMITÊ GESTOR DA INFRAESTRUTURA NACIONAL DE DADOS ABERTOS
ATA DE REUNIÃO

 

Reunião: 29ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de
Dados Abertos

Data/hora: 02/12/2021, das 10h – 12:10h

Local: Reunião virtual realizada via Plataforma Teams

Processo
SEI: 00190.110014/2021-83

 

 

1. Informes
 

INFORME 1: Forma de elaboração de documentos no âmbito das iniciativas do Plano de
Ação 2021-2022 

O Diretor de Transparência e Controle Social, Breno Alves, apresentou modelo proposto para
elaboração de documentos no âmbito das iniciativas do Plano de Ação 2021-2022. Foi indicado que
os documentos serão elaborados de forma colaborativa ou consultiva, a depender do assunto. 

Foram criados grupos temáticos (GT) para os documentos sujeitos à elaboração
colaborativa envolvendo representantes de diferentes entidades integrantes do CGINDA. Os grupos
temáticos criados têm objetivo específico e tempo determinado de atuação. Suas respectivas
propostas serão submetidas à aprovação do CGINDA.

Os documentos submetidos ao processo consultivo serão elaborados pelo órgão ou entidade
propositora e submetidos aos membros do CGINDA para contribuições e posterior aprovação.

 

INFORME 2:  Apresentação do trabalho de monitoramento da abertura de dados no
Poder Executivo Federal, realizado pela Open Knowledge Brasil (OKBR)

A Sra. Danielle Bello foi convidada a participar da reunião para apresentar o trabalho que vem sendo
realizado pela OKBR para o monitoramento da abertura de dados no âmbito do Poder Executivo
federal. A OKBR criou a página Web https://ok.org.br/inda/ onde é apresentado o andamento das
ações do Plano de Ação da INDA. 

A representante da OKBR afirmou que a INDA é o melhor espaço de colaboração entre governo e
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sociedade para a evolução da Política de Dados Abertos, e se colocou à disposição para contribuir
no processo consultivo, a partir de convite dos coordenadores das iniciativas do Plano de Ação 2021-
2022.

Foi destacada também a importância do Catálogo de Bases de Dados do Governo Federal, iniciativa
conduzida pelo Ministério da Economia no âmbito da Ação 8 do Plano, tendo em vista a enorme
contribuição para que se conheçam as bases de dados existentes e, progressivamente, seja possível
promover a abertura de dados.

 

2.               Deliberações

DELIBERAÇÃO 1: Criação do Grupo Temático para elaboração da minuta de decreto de
reestruturação do CGINDA (Ação 10)

Decisão

Foi aprovada a criação do grupo temático da Ação 10, coordenado pela CGU, com o objetivo de
elaborar minuta de decreto de reestruturação do CGINDA, conforme imagem abaixo:

Os seguintes órgãos e entidades integrarão o "GT - Ação 10":

CGU (Breno Alves - coordenação, Rogério Reis)
Ministério da Economia (representante a ser indicado)
Casa Civil (Ronaldo Nogueira)
Transparência Brasil (Manoel Galdino, que poderá indicar outra pessoa)
Ministério da Educação (Jorge Vinicius e Eduardo Pires)
Ministério da Saúde (Mateus Rodolpho)
Ministério da Ciência e Tecnologia (Maíra Murrieta)

O representante do IBGE, Ronaldo Rodrigues, avaliará a indicação de representante envolvido
anteriormente com a INDE - Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais.

Votos a favor Votos contrários

Decidido por unanimidade Nenhum

Observações gerais:
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O Sr. Ronaldo Nogueira, representante da Casa Civil, informou que participará do GT para
contribuição técnica sobre a temática, no entanto, todo o processo formal de avaliação
jurídica do texto deverá ser realizado a posteriori, com encaminhamento para a SAJ/Casa
Civil e demais trâmites necessários.
A Sra. Maíra Murieta, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações,
informou que gostaria de tratar da inclusão da temática de abertura de dados de
pesquisas financiados com recursos públicos no âmbito da discussão sobre a minuta de
Decreto em tela. 

 

DELIBERAÇÃO 2: Criação do Grupo Temático para elaboração colaborativa de
documentos do framework de dados abertos (Ação 2)

Decisão

Foi aprovada a criação do grupo temático da Ação 2 com o objetivo de elaboração colaborativa de 4
documentos do framework de dados abertos, conforme imagem abaixo:

Os seguintes órgãos e entidades integrarão o "GT - Ação 2":

CGU (Cibelle Brasil - coordenação, Giovana Bertolini, Paula Carvalho, Juliana Saleh)
Ministério da Economia (representante a ser indicado)
Transparência Brasil (representante a ser indicado)
IBGE (Ronaldo Rodrigues e Andrea Paim)

Votos a favor Votos contrários

Decidido por unanimidade Nenhum

Observações gerais:
Os documentos produzidos serão apresentados ao CGINDA nas reuniões ordinárias de
março e junho de 2022.
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DELIBERAÇÃO 3: Criação do Grupo Temático para atualização de bases de dados de
alto valor agregado (Ação 1)

Decisão

Diante da ausência de manifestação para participar do grupo temático proposto, o grupo deliberou por
não criar o referido GT. 

O trabalho será conduzido pela CGU, no entanto, caso algum órgão ou entidade demonstre interesse
em auxiliar no levantamento das informações, deverá manter contato com a CGU através do e-mail
dadosabertos@cgu.gov.br.

Votos a favor Votos contrários

Nenhum Decisão unânime por não criar o GT.

Observações gerais:
O representante da Transparência Brasil (TB), Sr. Manoel Galdino, reforçou a necessidade
de se ampliar a representação da sociedade civil no CGINDA, pois, assim, a colaboração
no trabalho poderia ser maior. Ponderou que, por já ter se disponibilizado a participar de
2 GT, não seria possível indicar representante da TB para esse mais esta frente de
trabalho.
O Sr. Breno Alves lembrou que para integrar os GT não é necessário que a organização
da sociedade civil faça parte do CGINDA, tendo, inclusive convidado a OKBR para integrar
qualquer GT. Além disso, informou, ainda, que o decreto de reformulação do CGINDA,
objeto de um dos GT criados, já tem a previsão de aumentar a participação da sociedade
no comitê.

 

DELIBERAÇÃO 4: Criação do Grupo Temático para levantamento de informações sobre
a atualização de conjuntos de dados no Portal dados.gov.br (Ação 3)

Decisão

Foi aprovada a criação do grupo temático da Ação 3, coordenado pela CGU, com o objetivo de
realizar levantamento de informações sobre a atualização de conjuntos de dados no Portal
dados.gov.br, conforme imagem abaixo:
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Os seguintes órgãos e entidades integrarão o "GT - Ação 3":

CGU (Juliana Saleh - coordenação, Cibelle Brasil, Giovana Bertolini, Paula Carvalho)
Ministério da Cidadania (Eduardo Vieira)
Ministério da Saúde (Matheus Rodolpho)
Ministério da Economia (verificará a possibilidade de indicação de representante)

Votos a favor Votos contrários

Decidido por unanimidade Nenhum

Observações gerais:
Considerando a informação de que, em julho do corrente ano, foram enviados ofícios a
todos os órgãos, com solicitação de revisão de suas bases publicadas no Portal Brasileiro
de Dados Abertos, o Sr. Breno Alves pediu que os órgãos integrantes do CGINDA se
empenhassem em avançar nesta ação, o que foi acatado por todos.
Foi também indicada a necessidade de o Ministério da Economia se posicionar sobre o
repositório do Programa de Gestão de Indicadores - PGI (http://pgi.gov.br/pgi/), que não
está mais ativo para consultas. Atualmente, 133 conjuntos de dados de diversos
ministérios apontam para o site. A CGU manterá contato com o Sr. Renan para
encaminhamento do assunto.
Contexto:

A Plataforma de Gestão de Indicadores (PGI) foi uma ferramenta criada em 2010, no âmbito
do projeto I3Gov, para agregar séries de indicadores de gestão a partir de informações
prestadas por diversos órgãos federais.

Foi desativada no início de 2015 pela Casa Civil da Presidência da República, entretanto, ficou
estabelecido, à época, que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão manteria
disponíveis os dados históricos que haviam sido cadastrados até dezembro de 2014.

Cada grupo de série histórica foi mapeada para um conjunto de dados e cada série de
indicadores foi mapeada para um recurso. Os dados são apresentados nos formatos XML e
JSON pela API do PGI.

 

DELIBERAÇÃO 5: Aprovação do replanejamento das atividades e prazos do
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Plano de Ação 2021-2022

Decisão

Foi aprovado o replanejamento realizado referente às atividades e prazos do Plano de Ação 2021-
2022.

Votos a favor Votos contrários

Decidido por unanimidade Nenhum.

 

DELIBERAÇÃO 6: Aprovação cronograma de reuniões do CGINDA para 2022 

Decisão

Foi aprovado o seguinte cronograma de reuniões para o CGINDA em 2022:

Reunião Ordinária 1.2022 - 31/03/2022

Reunião Ordinária 2.2022 - 30/06/2022

Reunião Ordinária 3.2022 - 29/09/2022

Reunião Ordinária 4.2022- 15/12/2022

Votos a favor Votos contrários

Decidido por unanimidade Nenhum.

 

Outros temas discutidos

O Sr. Breno Alves, representante da CGU, encerrou a reunião do CGINDA agradecendo a
participação de todos e informando que, na próxima semana, será lançada, no Portal da
Transparência do Governo Federal, a consulta às notas fiscais eletrônicas de órgãos e entidades
públicas. Trata-se de uma das ações do Plano Anticorrupção.  

 

3.                Encaminhamentos

Encaminhamentos Responsável Prazo

Indicação e/ou confirmação dos
representantes que comporão os grupos
temáticos criados

Todos Até dia
15/12/2021

Publicação do Plano de Ação revisado Controladoria-Geral da
União

Até
30/12/2021
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4.             Documentos de referência

Anexo I - Apresentação realizada pela CGU (SEI nº 2201923);
Anexo II – Plano de Ação da INDA (SEI nº 2201931).

 

 5.             Registro de presença

Registro de presença extraído da ferramenta Microsoft Teams. Vide documento SEI
nº 2201977.

Referência: Processo nº 00190.110014/2021-83 SEI nº 2200775
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