Sistema de Informações Estatística do DF
Comitê Executivo de Gestão Estratégica - CEGEI

Memória de Reunião

Assunto: 5ª Reunião do Comitê Executivo de Local: Auditório da Codeplan
Gestão Estratégica – CEGEI, do Sistema de Data: 27/04/2018
Informações Estatística do Distrito Federal – SIEDF. Hora: 14h30
Coordenação: Ana Nogales
Membros Titular e Suplente Participantes (vide lista em anexo)

5ª Reunião do Comitê Executivo de Gestão Estratégica – CEGEI, do Sistema de Informações Estatística
do Distrito Federal – SIEDF.

I.

Debate Inicial/Assuntos Tratados

 Apresentação da pauta da reunião. Não houve inserção de item novos na pauta
 Explanação sobre o Centro Integrado de Operações de Brasília – CIOB
o Ganho de economia de recursos
o Sistema integrado no despacho, execução e ação.
 Ficha Técnica de Informações para Montagem do Catálogo de Dados
o Que informação eu posso disponibilizar
o Qual informação eu utilizo ou preciso utilizar de outros órgãos, num movimento contínuo.
É preciso padronizar com um dado já existente, como ponto de partida –
Débora/Secretaria de Esporte
o Ter como experiência e como ponto de partida, os indicadores do Acordo de Resultados
o Dificuldade no fornecimento dos dados, pois uma informação puxa a outra, gerando uma
lista grande de dados - Rayane/Turismo
o Vamos construir as informações gerais - Marcos West/Codeplan
o Um tema poderia ser a regionalização/território das políticas públicas, sugeriu Ana
Nogales/Codeplan.

II.

Deliberações/Aprovações CEGEI

 Preparar uma lista dos dados e indicadores dentro das regras de cada órgão, para disponibilizar
aos demais. Membros/Instituições do CEGEI/SIEDF

III.

Encaminhamentos/Responsável

 Enviar lista à Codeplan até o dia 08 de maio – Membros/CEGEI
 Consolidar a lista, até o dia 18 de maio para devolutiva – GTE/Codeplan
 Próxima Reunião dia 25 de maio (sexta-feira) – a confirmar
O Presidente do CEGEI, Lúcio Rennó, não presidiu/participou da reunião por motivos de problemas de
saúde.
Observação: Lista de presença em anexo.

