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1ª Reunião do Comitê Executivo de Gestão Estratégica – CEGEI, do Sistema de
Informações Estatística do Distrito Federal – SIEDF.

Debate Inicial
 Instalação do Comitê de Gestão Estratégica da Informação – CEGEI, instituído pelo
Decreto 38.141, publicado no DODF de 24 de abril de 2017, regulamentando a
criação do Sistema de Informações Estatísticas do Distrito Federal – SIEDF.

Assuntos Tratados
 INSTALAÇÃO DO CEGEI – Após abertura dos trabalhos pelo cerimonial foi concedida a
palavra a Secretária de Planejamento Orçamento e Gestão – Dra. Leany Barreiro de
Sousa Lemos, que parabenizou a iniciativa do Presidente da Codeplan, destacando a
importância de se instituir um sistema que integre as informações produzidas nos
diversos órgãos governamentais do Distrito Federal. Discorreu da importância na criação
do Comitê, dizendo, ainda, esperar atingir as metas das políticas públicas e que todos
estão envolvidos com a Codeplan, ajudando na construção de informações conjuntas de
todos os órgãos para fortalecer na tomada de melhores decisões e com efeitos políticos
muito grandes e de suma importância para a Cidade. Falou, que as redes de Recursos
humanos, do SUAG, da SUGEP, e do Comitê, todos participaram porque o Lúcio é um
patrocinador muito forte, e isso tudo só está acontecendo porque ele está tomando a
frente e está realizando, não desistam, levem a frente esse projeto, pois ele será muito
importante para todos aqui. Agradeceu a todos pela participação, parabenizando mais
uma vez ao Senhor Lúcio Rennó pela iniciativa na criação do Comitê.

 EXPOSIÇÃO DO PRESIDENTE DO CEGEI – O Presidente do CEGEI, Dr. Lúcio
agradeceu a presença de todos, dizendo da importância que é o desenvolvimento desse
trabalho junto ao grande público para o Governo e para as políticas públicas,
destacando o compartilhamento de informações da integração de bases de dados, da
automatização do cálculo de indicadores de resultados e processo, além da
disseminação de informações estatísticas tratadas e de fácil visualização para o público
em geral, a Sociedade precisa ser informada das ações do Governo, e essa cultura
precisa ser implantada. Informou que foram distribuídas pastas aos participantes,
contendo as informações que serão passadas na apresentação que se dará em 30
(trinta) minutos, e, que após, a palavra será liberada para perguntas, dentre elas a
CGTIC é uma delas, assim como a Fazenda e a CGEP. Porém, em razão da solicitação,
a palavra seria novamente entregue à Secretária de Planejamento Orçamento e Gestão,
Senhora Leany Barreiro de Sousa Lemos, que disse querer apenas colocar mais um
ponto, o da dificuldade quando não se tem informações ou se inicia algo, ou até mesmo
quando chegamos em um local novo sem ter nenhum conhecimento ou não existem
informações para serem passadas para nós.
 APRESENTAÇÃO QUANTO AO CONTEXTO INSTITUCIONAL E PARCERIAS – o
Presidente, Lúcio Rennó, propôs aos integrantes a elaboração da minuta do regimento
interno para o Comitê, com grupos grandes de normatização e compartilhamento de
informações, como as insuficiências de cada um no que diz respeito à necessidade de
dados para uma melhor gestão de políticas e programas, diálogos contínuos, para
debater em próxima reunião, marcada para o início de outubro. Disse, ainda, que cada
um deverá pensar no que o seu órgão necessita, da necessidade do seu
estabelecimento, com uma certa urgência, e a forma como o Comitê irá trabalhar daqui
pra frente, para que haja estrita colaboração entre seus participantes, visando a
construção coletiva de regras e os procedimentos para compartilhamentos das
informações que constarão dos nossos bancos de dados e, também, para que sejam
apresentados, também, além do Regimento Interno, resoluções sobre compartilhamento
de informações, já na próxima reunião, um pré-diagnóstico de quais bancos de dados ou
informações os demais órgãos dispõem para que possam ser inseridos no SIEDF, assim
como as necessidades de cada um, no que diz respeito à necessidade de dados para
uma melhor gestão de políticas e programas. Disse finalmente, que a Criança Candanga
seria uma das primeiras iniciativas a serem discutidas no sentido de colaborar, criar
informações, auxiliar os gestores. Prosseguindo, falou que a agenda pode ser
construída aqui, momento em que abriu para que um fizesse perguntas, e o Paulo
Celera – Subsecretário Subsaúde – sugeriu a criação de grupos no gmail e no
whatsapp.
 CONTRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO CEGEI – Marcelo Ottoni Durante –
Subsecretário Subsegurança Pública. Discorreu acerca da necessidade de
compartilhamento de informação e se colocou à disposição para apresentar sua
experiência na Secretaria de Segurança Pública, como forma de estabelecer trocas de
conhecimento e informação a partir de exemplos práticos; Rogério Alves Barbosa da
Silva – Secretaria do Meio Ambiente – deu um exemplo de ação colaborativa –
Secretário Meio Ambiente + Secretaria de Segurança de Trânsito. Eduardo Brito Lima
– Secretaria de Fazenda – deu sugestão de compartilhamento de dados, mais
especificamente quando se tratar de gastos em cada Secretaria do GDF para
elaboração de novos orçamentos e remanejamento suplementações; Litz Mary Lima
Biny – SEGETH – informou que as pessoas não têm acesso a informação nem dentro
do próprio órgão. Assim, o SIEDF torna-se uma ferramenta essencial na implementação
das políticas públicas e parabenizou a iniciativa; Professor Aldo Paviani – Diretor da
CODEPLAN, elogiou a iniciativa e falou sobre a importância de agregar conhecimento;

Mariana Sales – Governadoria. Parabenizar a iniciativa. Lembrou do programa Criança
Candanga (0 a 18 anos) – objeto: acompanhamento do programa em 4 eixos (1. Desafio
do marco legal (legislar e acompanhar) Plano Decenal da Criança. 2.Serviços e
infraestrutura – Planejamento dentre outras), destacando que SIEDF pode ser uma
ferramenta de análise das ações e políticas públicas desenvolvidas no GDF; Vanessa
Fernandes dos Santos – FAP – parabenizou e ressaltou a importância da criação de
indicadores; Ana Maria Vasconcelos – discorreu sobre a importância da produção e
compartilhamento de informação. Como sendo uma oportunidade única de aprimorar os
dados, conduzir os dados e melhorar as políticas públicas; Lívia Frazão – Secretária de
Políticas Públicas – elogiou e agradeceu a iniciativa. O Presidente do CEGEI solicitou
que voluntários analisem a minuta de Regimento Interno e que apresentassem
sugestões e apontamentos na próxima reunião. Os membros Paulo e Vanessa se
voluntariaram para realizar a consolidação das contribuições.
O Presidente do CEGEI encerrou a reunião agradecendo a Equipe Técnica e de Apoio
da Codeplan, bem como à presença de todos no evento.

Encaminhamentos/Responsável




Leitura das contribuições ao Regimento Interno do CEGEI e sua aprovação;
Leitura das contribuições à Resolução de Tratamento da Informações;
Informações acerca do “IpeaDATA-lab: experiência de integração de registros
administrativos no governo federal para formulação da Base para Monitoramento e
Avaliação de Políticas Públicas (BMAPP) ” e apresentação no dia 18/10/2017 – Auditória
da CODEPLAN;
 Exposição por parte dos Membros do CEGEI sobre a necessidade informacionais de
seus órgãos;
 Apresentação Dr. Marcelo Durante – Experiência da Secretaria de Estado da Segurança
Pública e da Paz Social
Próxima Reunião:
09/10/2017 – Auditório da CODEPLAN

