Notas de Reunião

17/04/2015

1. IDENTIFICAÇÃO
Data:
Local:
Moderador:
Assunto:

17/04/2015
Início:
15h05
MP – Bloco C – Sala 325
Andréa Talhofer
Reuniao da Comissao de Coordenaçao da ePING
Presentes
Telefone

Cristiano Rocha Heckert (SLTI/MP)
Fernando Siqueira (SLTI/MP)
Andréa Talhofer Ricciardi (SLTI/MP)
Fernanda Lobato (SLTI/MP)
Hudson Mesquita (SLTI/MP)
Ana Paula Pessoa Mello (SLTI/MP)
Carlos Eduardo A. Vieira (SLTI/MP)
Roberto Shayer Lyra (SLTI/MP)
André Henrique dos Santos Castro (SLTI/MP)
Ana Vitória Piaggio (CGU)
Ruy Ramos (ITI)
Marcus Vinicius da Costa (SERPRO)
Paulo Maia da Costa (CAIXA)
Ivan Lechuga Dutra (BB)
Airton José Ruschel (MCTI)
Ricardo Fritsch
Leonardo Rodrigues de Mello (DATAPREV)
Vanildo P. De Figueiredo

2020.1400
2020.1400
2020.1012
2020.1738
2020.1264
2020.1142
2020.1264
2020.1609
2020.1660
2020.6893
3424.3933
2021.8669
3206.3452
3108.2206
2033.8497
(51)3210.3135
8334.5971
2027.6152

Término:
Redator:

17h20
Ana Paula Mello

email

Assinatura

cristiano.heckert@planejamento.gov.br
fernando.siqueira@planejamento.gov.br
andrea.ricciardi@planejamento.gov.br
fernanda.lobato@planejamento.gov.br
hudson.mesquita@planejamento.gov.br
ana.mello@planejamento.gov.br
carlos.vieira@planejamento.gov.br
roberto.lyra@planejamento.gov.br
andre.castro@planejamento.gov.br
ana.piaggio@cgu.gov.br
ruy.ramos@iti.gov.br
marcus-vinicius.costa@serpro.gov.br
paulo.maia@caixa.gov.br
lechuga@bb.com.br
airtonruschel@mcti.gov.br
ricardo@procergs.rs.gov.br
leonardo.rmello@dataprev.gov.br
vanildo.figueiredo@comunicacoes.gov.br

2. PENDÊNCIAS DE ENCAMINHAMENTOS ANTERIORES
N°

Compromisso

Data
prevista

Responsável

Observações

1.
2.
3.

3. PAUTA
N°
1
2
3

4

Descrição
Abertura
Apresentação sobre ePING
Trabalhos 2015
• GT Governança Corporativa
• GT Auditoria
• GT PEN
• Atualização Norma ABNT - ODF
Informes
• Curso EaD
• Oficina com os órgãos do SISP
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4. ASSUNTOS TRATADOS
4.1. Abertura
1. A abertura foi feita pelo Secretário da SLTI, Cristiano Heckert, apresentando a proposta da
Secretaria para conduzir os trabalhos da SLTI em relação ao tema interoperabilidade.
• Oportunidade de atuação: Programa Bem Mais Simples Brasil, pois será preciso interoperar
para atender ao Decreto e simplificar os serviços oferecidos ao cidadão;
• Na proposta, definiu-se 3 níveis de serviços:
• 1º nível: normativo, em que a ePING cumpre muito bem seu papel;
• trouxe a reflexão se a ePING não poderia atuar também nos 2 outros níveis:
• 2º nível: definir quais são os melhores padrões para determinado caso;
• 3º nível: entregar o serviço pronto.
2. Ruy Ramos do ITI comentou que o Governo Eletrônico completa 15 anos esse ano e que participou
de um trabalho sobre o tema e gostaria de apresentá-lo, se possível, na próxima reunião da
Comissão de Coordenação. Disse que o problema é que falta articulação política e que é preciso
gerir melhor os serviços e ter mais projetos para a ePING. Espera uma agenda mais ativa esse ano.
Comentou sobre o projeto RIC e também da iniciativa do TSE sobre o RCN (Registro Civil
Nacional).
3. Ricardo Fritsch da ABEP comentou que o Governo Eletrônico também levar em consideração as
outras esferas de governo: estados e municípios. Falou que a ABEP tem muito interesse em
participar das discussões.
4. Paulo Maia da Caixa parabenizou Cristiano pela volta à SLTI e sugeriu que a ePING escolhesse um
projeto que tivesse impacto na sociedade para patrociná-lo. Se colocou à disposição para ajudar.
5. Andréa Talhofer da SLTI provocou os presentes sobre como poderia se criar uma estratégia de
interoperabilidade:
• sociedade X pontos de interação com Estado;
• identificar as áreas de integração.
Solicitou aos presentes que levassem para seus órgãos essa reflexão de quais áreas de integração
ou quais serviços poderiam ser identificados para simplificar o acesso ao cidadão.
6. Paulo Maia comentou que a CAIXA diminuiu bastante o atendimento de balcão depois de oferecer
alguns dos serviços pela internet como o FGTS.
7. Ruy Ramos citou novamente o RIC como um projeto muito importante para identificar o cidadão e
também para a segurança na internet e contra fraude.
8. Fernando Siqueira da SLTI comentou sobre o RIC, a urna eletrônica e também apresentou o novo
projeto do Guia de Serviços. Acredita que o Brasil não tenha avançado tanto na questão da
identificação civil em função do comportamento da sociedade brasileira de falsidade ideológica.
9. Andréa Talhofer comentou que está escolhendo um piloto de serviço do Guia para fazer estudos.
10. Ricardo Fritsch comentou que os serviços de cada Estado são diferentes e que poderia haver um
normativo para padronizar o “Guia de Serviços” dos Estados.

4.2. Apresentação sobre ePING
1. Hudson Mesquita da SLTI fez a apresentação de alinhamento da ePING e mostrou a janela de
oportunidade que temos com os Decretos do Programa Bem Mais Simples Brasil e o Decreto
Cidadão.
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2. Marcus Vinícius do SERPRO questionou a participação da SEGEP e ASEGE nesses trabalhos que
envolvem os Decretos. Andréa falou que a SLTI tem conversado muito com eles. Marcus comentou
que a melhoria de processos no governo estava com a SEGEP e gostaria de saber se permanece.
Andréa informou que sim e ratificou que a participação deles é decisiva para o sucesso do
atendimento aos Decretos.
3. Ruy Ramos comentou e Ricardo Fritsch concordou que a Carta de Serviços tem que ser mais
amigável para o cidadão, com linguagem mais acessível.
4. Vanildo Figueiredo do MiniCom lembrou que os sites devem ser construídos de acordo com os
padrões estabelecidos pelo W3C para que alcancem muito mais pessoas.
5. Leonardo de Mello da Dataprev relatou que, normalmente, o cidadão procura o serviço num
momento vulnerável. O serviço tem vários donos e o cidadão precisa visitar vários sites com layouts
diferentes e tem muita dificuldade para achar o que está procurando. Citou o portal gov.uk como um
exemplo de portal simplificado.

4.3. Trabalhos 2015
1. Hudson Mesquita continuou a pauta apresentando os Grupos de Trabalhos Temporários e também
sobre a necessidade de se traduzir a norma do ODF para o português. Verificar com Paulo Maia e
Deivi Kuhn do SERPRO, as pessoas que estavam participando do Grupo de Trabalho sobre o ODF
na ABNT, sobre a necessidade de traduzir a norma.
2. Fernando Siqueira sugeriu que se fizesse apresentações sobre o PEN (Processo Eletrônico
Nacional) e o Guia de Serviços na próxima reunião da Comissão.
3. Ruy Ramos questionou sobre o GT Temporário de Biometria, pois ele estava citado na pauta
anterior, e informou que o ITI tratará desse assunto e gostaria de participar das discussões no
âmbito da ePING. Hudson explicou que com a indecisão sobre o andamento do RIC, o GT está
suspenso aguardando definição. Ruy Ramos sugeriu que, mesmo sem a definição do RIC, crie-se
um grupo para discutir padrões de biometria. Andréa solicitou que o Ruy fizesse uma apresentação
sobre biometria na próxima reunião da Comissão de Coordenação.
4. Vanildo Figueiredo informou que a digital não é segura, pois já houve fraude e que o MiniCom está
avaliando a captura de íris.

4.4. Informes
1. Em função do adiantado da hora, Hudson Mesquita fez os informes, conforme a pauta.
2. Andréa Talhofer encerrou a reunião.

5. COMPROMISSOS/ENCAMINHAMENTOS
Data prevista
Compromisso
Preparar uma agenda de reuniões para a
24/04/2015
1.
Comissão de Coordenação
Conversar com Paulo Maia e Deivi Kuhn do
A definir
2. SERPRO sobre a necessidade de traduzir a
norma ODF

N°

Responsável
SLTI

Observações

SLTI
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Convidar representante do ITI para falar
sobre a iniciativa de Biometria em curso na
3. ICP-Brasil e também sobre Governo
Eletrônico nas próximas reuniões da
Comissão de Coordenação
Verificar a possibilidade de se criar o GT
4. Biometria sem relação com o RIC
Refletir sobre quais áreas de integração ou
5. quais serviços poderiam ser identificados
para simplificar o acesso ao cidadão

A definir

SLTI

A definir

SLTI

Próxima
reunião

Todos

17/04/2015

6. PONTOS DE ATENÇÃO, PRÉ-REQUISITOS OU RISCOS IDENTIFICADOS
N°

Descrição

Prioridade

Compromisso/Encaminhamentos
relacionados para mitigação

1
2

7. PRÓXIMA REUNIÃO
Data
Hora
Local
Pauta
inicial

10/06/2015
14h30
Sala 325 – Bloco C – MP

8. OBSERVAÇÕES GERAIS
Segue proposta de agenda das reuniões da Comissão de Coordenação para o ano de 2015 (sempre às 2ª
quartas-feiras a cada 2 meses):
–
–
–
–

10/06/2015
12/08/2015
14/10/2015
09/12/2015

Sempre às 14h30 na Sala 325 – Bloco C – MP.
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