PROJETO - SPUK
REUNIÃO: 02/06/14
Local: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional – Al Santos 1165
Hora: 16:00 – 17:30 horas
Participantes: R.Agune, Sergio Bolliger, Alvaro Gregorio, Helena Pchevuzinske, Vagner Diniz,
Carol Burle, Sandra Marinho, Sulimara Takahashi, Vivaldo Conti
Assuntos tratados:
•

•

•

•

•

Discutida a indicação da W3C do Brasil como única agencia implementadora do
projeto para os out put 1,2,3 e 5. W3C está analisando minuta do contrato enviado
pela FCO e destaca as seguintes condições para assinatura:
o Definição de suas atribuições por meio de um Plano de Trabalho que deverá
ser anexado ao contrato;
o Revisão e definição do orçamento adequando-o as ações previstas no Plano de
trabalho e que também deverá ser anexado ao contrato;
Apresentado os esquemas de encadeamento logico do produtos, destacando os temas
e sua relação com os produtos previstos (anexo) e também as atividades do consultor
para elaboração do mapeamento das expertises e melhores práticas e elaboração dos
guidelines (anexo);
Quanto aos temas definiu-se que caberá ao W3C os temas relativos a Abertura de
Bases, Web semântica, fomento a negócios sociais (estrutura de fomento) e diálogo
com a população (participação cidadã). O tema relativo a linguagem cidadã deverá sr
desenvolvido pelo Seade (nodia 9 será feito reunião com direção do Seade para
discutir a questão).
O mapeamento das expertises no governo inglês e melhores práticas de cada tema
será feita por consultor contrato pelo W3C – (W3C indica o consultor e Comitê aprova
- valor homem/hora a ser definido usando pesquisa de mercado). Deverá ser feito
inicialmente um workshop com os consultores contratados (4 horas) para
conhecimento do projeto e esclarecimentos quanto ao escopo. Mapemanto das
expertises e melhores práticas – para tanto será necessário a indicação de contato e
participação das agencias do Reino Unido (data.gov, Open Knowledge Foundation, The
Open data Institute,...) – prazo previsto de 3 a 4 meses. A seguir realização de
workshop (8 horas)para apresentação do material levantado e coleta de
contribuições do Comitê, de especialistas e representantes do governo inglês, que dele
participarão. Produção do guideline – 2 a 3 meses - e apresentação em um workshop
de 8 horas. Deverá sr previsto ainda horas de consultoria para etapa de capacitação
dos servidores e implantação do protótipo.
Necessário acertar com representantes do Reino Unido a indicação de contatos nos
órgãos onde serão levantadas as expertises e melhores práticas e a participação de
seus representantes nos dois workshop previstos para apresentação dos resultados e
guide line. Custos envolvidos – passagem e estadia – dos representantes do governo
inglês não prevista no projeto – ver possibilidade de contrapartida do governo inglês

•

•

•

•
•

Sergio e Carol deverão elaborar plano preliminar das atividades da W3C, bem como
proposta de alteração do orçamento (procurando respeitar os valores anuais
previstos) para apresentação na reunião do dia 10 com Consulado Britânico.
O Plano preliminar de trabalho das atividades previstas para Fundap (capacitação e
controle geral de gastos do projeto); CGA – Corregedoria Geral da Administração (
melhoria do Portal de Transparência); SEADE (melhoira doportal do Governo Aberto e
desenvolvimento de aplicativo de consulta e participação cidadão e mapeamento e
elaboração do guideline de linguagem cidadã) deverão ser desenvolvidas pelos
respectivos representantes para apresentação na próxima reunião do dia 10. Os
recursos previstos para estas atividades estarão contemplados no orçamento de 2015
das respectivas instituições.
A SPDR deverá iniciar os contatos com direção de órgãos que participarão no
desenvolvimento dos protótipos, ou seja, nas áreas de Educação, Transportes
(mobilidade urbana - Metro), Saúde e Segurança. Junto com o desenvolvimento de
protótipos deverão ser previstos ações especificas de fomento. Identificado os órgãos
deverá ser elaborado plano de trabalho para cada um dos protótipos.
Os Planos de Transparência e de disseminação previstos no output 5 deverá ser objeto
de discussão futura para elaboração dos respectivos planos de trabalho.
A elaboração de um Mou – memorando de entendimento – entre Reino Unido e
Governo do Estado e a instituição formal de um Comitê Gestor do projeto (Decreto ou
Resolução conjunta dos Secretarios de Planejamento e Casa Civil) deverá ser discutido
na reunião do proximo dia 10.

Anexos: esquemas apresentados durante a reunião

