Reunião no Nic.Br
Data: 23/05/2014
hora: 17:00 as 19:00 horas
Participantes:
• Nic.Br/W3C Brasil: Prof. Hartmut Glaser, Vagner Diniz, Caroline
Burle, Yasodara Córdova, Selma de Morais, Reinaldo Ferraz,
Vanessa Tonini
• SPDR: Roberto Agune
Assuntos tratados:
• Agune fez apresentação do projeto em parceria com Reino Unido "
Improving business environment through transparency in São Paulo
Satate" relatando todo histórico do projeto. Sua origem por meio do
MOU assinado em out/13, o resultado da visita técnica no evento de
OGP ocorrido no final de 2013 em Londres, que contou com a
participação do Presidente da Corregedoria Geral da Administração
e também do W3C Brasil que tiveram a oportunidade de conhecer as
experiências britânicas na área de governo aberto, transparência e
colaboração. Este tema foi debatido no Conselho de Transparência,
quando iniciou a discussão para estruturação do projeto, que foi
depois apresentado para Assessoria de Assuntos Internacionais do
Governo do Estado e para Consulado Britânico. Em Abril último o
projeto foi aprovado pelo FCO - Foreingh & Commonwalth Office
recebendo o aporte de 185.460 libras.
• Para apresentação detalhado do projeto foi utilizada a apresentação
que se encontra no Yammer. Foram discutidos os objetivos gerais do
projeto, os produtos previstos e os resultados esperados em cada
um dos cinco out puts, bem como a metodologia a ser utilizada para
desenvolvimento dos trabalhos.
• Destaca-se a importância quanto ao mapeamento da expertise e
experiência do Reino Unido na área e com destaque para
"data.gov.uk, Open data Institute e UK Bribery Act" e a elaboração
de guidelines que servirão para capacitação e orientação aos
servidores públicos responsáveis pela implementação dos produtos
e resultados esperados no projeto.
• Discutiu-se profundamente a participação do W3C Brasil no projeto e
sua função como agência implementadora, destacando o seu foco
de atuação no mapeamento das expertise inglesa e melhores
práticas nos temas identificados como fundamentais para
implementação dos out put 1,2 e 3 como: abertura de bases, web
semãntica, linguagem cidadã, fomento a negócios sociais e diálogo
com a população e elaboração dos respectivos guidelines.
• Vagner destacou que a atuação do W3C como agência
implementadora só poderá ser feito em atividades e temas que
façam parte dos objetivos e área de atuação da instituição e que a
mesma não poderá arcar com despesas prestadas por servidores de
outras instituições. Agune destacou que os demais órgãos do
governo que participam do projeto terão suas despesas custeadas
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com recursos próprios, pois produtos previstos no projeto já existem
e devem ser aperfeiçoados e atualizados com base nas diretrizes a
serem estabelecidas nos guidelines.
Prof. Glaser destacou que o W3C Brasil não é uma entidade jurídica
e sim o NiC.br, com quem deverá ser formalizado o
contrato/convênio para sua formalização como agência
implementadora.
A área jurídica do NiC.br e W3C deverá analisar a minuta do
documento a ser formalizado com a FCO para verificar as condições
estabelecidas para sua atuação como agencia implementadora.
Prof. Glaser destacou o interesse da instituição em participar do
projeto que sem duvida será de muita relevancia para
aperfeiçoamento e inovação da gestão pública estadual.

