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Resumo da Reunião

Reunião do VCGE junho 2015
•

Informe
◦ Votações
▪ Foram revistas as votações ocorridas até o momento, registradas no Relatório de votações do VCGE.
Resumindo:
25/maio/2015 – Proposta 4: Incluir o termo CADASTRO dentro de
Três propostas aceitas.
VCGE –
ADMINISTRAÇÃO.
proposta 4, 5 e 7 Proposta 5: Detalhamento do termo FISCALIZAÇÃO
DO ESTADO
Proposta 7: Trocar o termo NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE / ADMINISTRAÇÃO por NORMAS E
FISCALIZAÇÃO
11/maio/2015 –
VCGE –
Recomendação
para sistemas

proposta 3 – Recomendação para uso do VCGE em
sistemas

Duas propostas recusadas.
Embora ambas tenham
alcançado maioria, suas
votações foram muito
baixas, não podendo ser
chamado de amplo
consenso.

20/04/2015 –
VCGE –
proposta de
alteração 01 e 02

proposta 1 – Excluir o termo OUTROS, presente
Propostas recusadas.
abaixo de todos os itens de primeiro nível.
Proposta 2 – Definir como recomendação básica que os
sistemas
– usem de 1 a 3 itens do VCGE (mínimo de 1 máximo
de 3),
– os termos podem ser de qualquer nível e
– sem obrigatoriamente terem relação entre sí.

6/04/de 2015 –
VCGE Modelo
de versões

Formulário para coletar votos resultantes do debate
sobre modelo de versões do VCGE, relacionado do
grupo VCGE_GovBR.

Proposta aprovada.

Mais detalhamento dessas informações no Relatório de votações do VCGE disponível no grupo ou com
Robero Lyra
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◦

•

•

•

•

•

Calendário
▪ Foi apresentado um calendário de ações para este ano:
▪ Recomendação para Úsuários
•
É um documento complementar ao Recomendações para Uso do VCGE em Sistemas, voltado a
fornecer orientações aos usuários finais. Será feita uma proposta inicial e debatido no grupo.
•
Período: 01/6/2016 a 03/08/2015 incluindo debates e conclusão.
▪ Versão 2.1
•
Debates sobre alterações do VCGE. Período: 01/06/2015 a 31/08/2015.
•
Consolidação da versão e geração de documentos e arquivos. Período: 01/09/2015 a 30/09/2015.
▪ Inicio da operação da versão 2.1
•
Campanha para adoção da versão 2.1 nos sistemas do governo.
•
Período: 15/09/2015 a 30/12/2015.
Proposta
◦ Iara propos uma alteração no VCGE.
▪ Alteração: inclusão de DEFESA DA CONCORRÊNCIA em ECONOMIA E FINANÇAS
▪ Justificativa: o tema é relevante não apenas para o CADE mas para comércio, industrua e agriculrura do
país, sendo conhecido e claro para o cidadão comum.
◦ A proposta será inserida na lista alterações pendentes.
DATAPREV
◦ Aproveitanto a presença de Alexandre do SERPRO, este foi informado que a DATAPREV está estudando a
possibilidade de uso de metadados em suas bases de dados, tomando como insumo o ePMG e VCGE.
SPAM
◦ Alexandre avisou que os e-mails do VCGE estão sendo tratados como SPAM, e por isso não chegam a sua
caixa postal.
◦ Roberto prometeu verificar se isso está ocorrendo em outros lugares.
Fórum e reunião presencial.
◦ Uma avaliação dos presentes é que o fórum é a melhor alternativa, mesmo com o baixo número de
intervenções.
◦ A reunião presencial bi mensal continuara ocorrendo indicando a postura do MPOG de manter o espaço para
debates, mas sendo o principal espaço o fórum.
Próxima reunião 5 de agosto.
◦ Seguindo a regra da 1a quarta feira do mês, a cada dois meses, nossa próxima reunião será dia 5 de agosto de
2015.
◦ Datas de reunião para este ano: 7 de outubro e 2 de dezembro.
-------------------------------------------------------- === --------------------------------------------------------

23/09/2015 09:38

AR-Ex Versão 1.1

<ata vcge 2015 06 03.odt>
Página: 2/2

