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2ª Reunião do Comitê Executivo de Gestão Estratégica – CEGEI, do Sistema de Informações Estatística 
do Distrito Federal – SIEDF. 
 
Debate Inicial/Assuntos Tratados 
 

1. Deliberação sobre o Regimento Interno do Comitê 

 A minuta do Regimento Interno foi apresentada Pelo Presidente do CEGEI para 

apreciação dos membros presentes. 

 Foi solicitado a inclusão de previsão de quórum para reunião ordinária e para reunião 

deliberativa e de votação. 

 Foi sugerido a criação de uma seção sobre regras de votação, que ficou decidido: que em 

caso de empate nas votações, o Presidente deverá votar novamente para o desempate, 

ou seja, voto qualificado.  

 Os membros presentes votaram quanto à aprovação do Regimento Interno: foram 9 

votos a favor, 1 abstenção e 1 contra.  

 Aprovação do Regimento Interno do CEGEI. 

 
2. Deliberação sobre a Minuta da Resolução 

 Foi apresentado uma Minuta da Resolução, os membros presentes solicitaram que seja 

enviada a todos para análise e considerações. 

 Foi sugerido que a Resolução inicie tratando das atribuições do SIEDF, traga conceitos, 

estabeleça regras genéricas nas disposições gerais e, ao final, estabeleça regras próprias 

do SIEDF.  

 Que a Resolução esteja explícita de como se dará o compartilhamento das bases de dados 

com segurança. 

 
3. Criação de SELO do SIEDF 

 Foi sugerido e acatado por todos, a criação de um SELO com o objetivo de identificar   as 

ações e produtos do SIEDF. 



4. Apresentação do Sistema de Gestão da Informação da Segurança Pública - Secretário de 
Segurança Pública. 
  

5. A Codeplan em parceria com o CEGEI, fará uma série de apresentações para demonstrar o que 
será proporcionado pelo SIEDF. A ideia é que os órgãos façam cruzamento de dados na mesma 
base.  
 

6. Foi sugerido que o CEGEI adote o padrão de metadados estabelecido pela Infraestrutura 
Nacional de Dados Abertos (INDA). 

 
O Presidente do CEGEI, Lúcio Rennó, encerrou agradecendo à presença dos membros titulares e 
suplentes presentes na reunião e a toda a equipe técnica e de apoio da Codeplan.  
 
 
Encaminhamentos/Responsável 

 Compartilhar toda a documentação do CEGEI com os membros/GTE 

 Criar um grupo de e-mails e WhatsApp/GTE 

 Elaboração do Selo/GTE 

 Apresentações Codeplan/GTE e CEGEI 

 Enviar contribuições escritas para a Resolução que dispõe sobre as condições gerais de utilização 
das informações do SIEDF / Paulo Sellera 

 
 
Próxima Reunião: 10 de novembro de 2017 às 14h30 
 


