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

Memória de Reunião

Assunto: 6ª Reunião do Comitê Executivo de Local: Auditório da Codeplan
Gestão Estratégica – CEGEI, do Sistema de Data: 15/06/2018
Informações Estatística do Distrito Federal – SIEDF. Hora: 14h30
Coordenação: Lúcio Rennó
Membros Titular e Suplente Participantes (vide lista em anexo)

6ª Reunião do Comitê Executivo de Gestão Estratégica – CEGEI, do Sistema de Informações Estatística
do Distrito Federal – SIEDF.
I.

Debate Inicial/Assuntos Tratados
 Lúcio Rennó, Presidente do CEGEI, abre a reunião fazendo um balanço da produção do
CEGEI até a data e as pesquisas realizadas pela Codeplan que irão compor a base de
dados do SIEDF. Agradece as informações recebidas dos órgãos, citando que os painéis
construídos pela Codeplan foram feitos a partir dos metadados recebidos. Solicita a
colaboração de todos para divulgar e pensar indicadores para que o ambiente do SIEDF
possa fazer o trabalho de programação e geração de estatísticas.
 Apresentação da pauta da reunião. Não houve inserção de itens novos na pauta.

II.

Apresentação dos Produtos
1.1 Catálogo de Informações – Apresentação da Versão 1, com dados disponíveis recebidos da:
 Segurança Pública
 Seplag
 Saúde
 Esporte e Lazer
 FAP/DF
 Turismo
1.2 Apresentação da Versão 1, da Home do Portal SIEDF
 Alexandre Silva, apresentou a 1ª versão do portal SIEDF e solicitou sugestões e
informações dos membros do SIEDF.
1.3 Demandas Informacionais específicas dos órgãos
 Foi solicitado antes da reunião a indicação de até 3 indicadores mais importantes de cada
órgão, que é preciso automatizar.
 Lúcio citou as demandas da Codeplan pelos dados da saúde e educação, reforçando a
necessidade desses dados serem encaminhados por meio do SIEDF, mencionando a
possibilidade de trabalhar/avançar na 2ª resolução do SIEDF, que detalha os níveis de
acesso da 1ª Resolução. Ele explicou que não são só os dados abertos que queremos.

“Queremos dados que não sejam públicos. Os dados que não temos acesso e não
podemos divulgar, vamos assinar um compromisso, cada órgão tem autoridade para
solicitar suas demandas. ”
 Saúde questiona a segurança do ambiente do SIEDF nas trocas de informações e dados
 Lúcio cita o fato de não ser necessário a formalização de Acordos de Cooperação Técnica
para os órgãos do SIEDF terem acesso a informação. Isso é um ganho de tempo, trabalho
e menos burocracia na solicitação de dados.
III. Informes, debate e considerações finais
 Falta indicação dos membros dos seguintes órgãos:
a. Titular da Casa Civil
b. Suplente da SDE
c. Titular do CBMDF
 Bruno Cruz, Codeplan, citou o cálculo do PIB via Nota Fiscal Eletrônica (produção Codeplan) e
deu exemplo de um sistema semelhante ao SIEDF no Estado do Ceará.
IV. Encaminhamentos/Responsável
 Encaminhar link do Portal SIEDF para o cadastro de informações direto na plataforma – Codeplan
 Encaminhar ficha técnica das necessidades informacionais - Codeplan
O Presidente do CEGEI, Lúcio Rennó, encerrou a reunião, agradecendo a participação de todos.
Os documentos do SIEDF podem ser acessados no link http://www.codeplan.df.gov.br/siedf/
Observação: Lista de presença em anexo.

