PROJETO - SPUK
REUNIÃO: 11/07/14
Local: W3C Brasil
Hora: 16:30 – 17:30 horas
Participantes: Silvio Aquino (Embaixada Britânica por video conferência)), R.Agune, Sergio
Bolliger (Assessoria de Inovação da Secretaria de Planejamento), Sulimara Takahashi
(Assessoria Especial de Assuntos Internacionais), Vagner Diniz e Caroline Burle (W3C Brasil).
Assuntos tratados:
•

•

•

•

•

Foi apresentado e discutido o workplan dos outputs 1,2 e 3 (copia anexo) que foi
desenvolvido pelos representantes dos órgãos participantes – Seade, Fundap, CGA,
SPDR e W3C Brasil. Agune destacou a importância da aprovação do plano proposto
pois ele deverá ser anexado ao contrato a ser firmado pela FCO e W3C, que é o agente
implementador destes outputs. Basicamente foram mantidos os valores totais iniciai
previstos para o ano 1 e 2. O uso dos recursos do projeto tem como foco a contratação
de consultoria especializada para elaboração dos guidelines. Foram previstos recursos
para elaboração do workshop com especialistas, no qual estamos prevendo a
participação de técnicos do governo inglês, sendo que os custos desta participação
deverão ser verificados se podem ser como contrapartida do governo inglês. Silvio irá
verificar.
O Workplan foi aprovado por todos. Sílvio destacou que o instrumento deverá ser
reavaliado e atualizado para o perfeito acompanhamento das ações, com
periodicidade mensal. Foi ainda destacado que o esforço agora é para assinatura do
contrato entre a FCO e W3C Brasil. Silvio deverá enviar modelo final do contrato até
próxima terça feira para Caroline, que deverá coordenar os entendimentos necessários
para assinatura. Sílvio se apresentou como ponto focal nos contatos da Embaixada
Britânica para resolução de questões gerenciais junto ao FCO. E apresentou Paula
Ribeiro como ponto focal para contatos na resolução de questões administrativofinanceiras. W3C deverá oportunamente indicar os respectivos contatos para os
mesmos fins. .
Os contatos com especialistas e organismos britânicos foram especialmente
destacados por Vagner como pontos críticos de implantação que exigem cuidados a
curto prazo. Sílvio deverá auxiliar o encaminhamento das demandas por meio do FCO.
Foram examinados outros possíveis pontos críticos e verificado que estão
adequadamente equacionados.
Agune informou que foi publicado no dia 11/07 o decreto nº 60.638 que institui o
Comitê Gestor do Projeto e a Resolução de 10/07/14 da Casa Civil designando os
representantes dos órgãos do governo no Comitê Gestor (documentos disponíveis no
Yammer) A Embaixada Britânica, W3C Brasil, GovRisk e Conselho de Transparência
deverão indicar a seguir seus representantes no Comitê.
O Comitê deverá se reunir de forma periódica para avaliar o desenvolvimento do
projeto e quando for necessário discutir e decidir questões relevantes do projeto. Em
princípio, ficará reservado o último dia útil de cada mês, a depender de prévia
confirmação da necessidade da reunião, com uma semana de antecedência.

•

•

Deverá ser iniciada a elaboração dos termos de referencia dos guidelines, e a W3C
Brasil ficará responsável por minutar os termos relativos a “bases abertas e web
semântica”, previstos para serem desenvolvidos este ano. O guideline de linguagem
cidadã/linguagem clara ficará sob responsabilidade do Seade, que deverá iniciar com
foco na linguagem contábil (receita e despesas) e também relativa a licitações. Todo
material ficará disponível na rede para contribuição de todos os participantes.
A SPDR deverá iniciar a minuta do workshop inicial e pesquisa de valores de
consultoria praticados no Brasil.

