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ATA DE REUNIÃO

 

Comitê Central de Governança de
Dados (CCGD) Reunião realizada em 02/12/2022.

Evento 3ª reunião extraordinária CCGD 2022  

Convocada por Secretaria-Executiva do CCGD - Secretaria de Governo Digital do
Ministério da Economia.

Facilitador Daniela Nunes de Menezes

Registrador Valéria Ferreira Cavalcante.

Local e hora A reunião foi realizada por videoconferência. Horário da reunião: das 11h
às 12h. 

 

Participantes Área T/S

Daniela Nunes de Menezes DEIND/SEDGG/ME S

Nádia Lopes DEIND/SEDGG/ME -

Polyanna Medeiros DEIND/SEDGG/ME -

Juliano Brito de Justa Neves SRFB/ME T

Luiz Carlos Gonçalves AGU S

Israel Eduardo de Souza INSS -

Leonardo Selhorst SEME T

Marcio Denys Pessanha Gonçalves CGU T

Guilherme Carvalho Chehab Casa Civil S

Rodrigo Gonçalves de Brito DEIND/SEDGG/ME -

Valéria F. Cavalcante DEIND/SEDGG/ME -

 

PAUTA DA REUNIÃO 

1. Informes
- Alteração do Decreto 10.046/19

      2. Deliberações
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          - Resolução nº 13 CCGD - Edital de seleção de representantes da sociedade
          - Resolução nº 12 - Instituição do Registro de Referência da Situação Militar

 

 RESUMO DA REUNIÃO 

Abertura dos trabalhos
Após aferição do quórum mínimo necessário para realização da reunião extraordinária os trabalhos foram
iniciados.

INFORMES

Os informes da pauta ficaram para outra reunião do comitê.

DELIBERAÇÕES

Foi apresentada pelo membro suplente do ME proposta de resolução para edição de processo seletivo de
membros da sociedade civil, em atendimento ao inciso I do § 8º do art. 22 do Decreto 10.046/19.

Os membros do comitê apresentaram as seguintes colaborações ao documento:

- 1.2 Os membros selecionados terão direito a voto nas deliberações relativas à gestão e tratamento de
dados pessoais - inclusão do dispositivo constante no Decreto 10.046/19.
- 2.1.4 Não possuir vínculos ou ligações pessoais ou profissionais que possam comprometer a
representatividade do setor que me indicou ou que se demonstrem incompatíveis com o exercício do
mandato - inclusão de requisito
- 2.1.5 os indicados devem ser brasileiros natos ou naturalizados e maiores de 18 anos - inclusão de
requisito
- 3.5 No caso de vacância das vagas de titular e suplente simultaneamente, será realizado novo processo
seletivo pelo CCGD - alteração de previsão em caso de vacância. Caso a vacância seja de tirular e suplente,
haverá novo processo seletivo. Caso seja de só um membro, o membro que ficou permanece no comitê
pelo mandato estipulado
- 4.3 A participação dos representantes selecionados não configurará ônus para administração pública e as
reuniões do comitê se darão, preferencialmente, por videconferência -  inclusão
- ANEXO II - 1. Não possuo vínculos ou ligações pessoais ou profissionais que possam comprometer a
representatividade do setor que me indicou ou que se demonstrem incompatíveis com o exercício do
mandato, nos termos da legislação de conflito de interesse e nepotismo - alteração retirando uma
legislação específica.
 

Feitas as considerações, a membro suplente do ME realizará as alterações e encaminhará por e-mail aos
representantes do CCGD. Será convocada nova reunião extraordinária para o dia 05/12/2022 para
deliberação da resolução.

 

Instituição do Registro de Referência da Situação Militar:

 

Não houve tempo de discutir a resolução, que será enviada por e-mail aos representantes do CCGD, com
previsão de deliberar na próxima reunião extraordinária.

 

ENCAMINHAMENTOS 
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Encaminhamento Responsável Prazo

Enviar minuta de resolução do edital e registro de referência aos membros do CCGD SGD/ME 02/12/2022

 

Referência: Processo nº 19974.102768/2022-51 SEI nº 29937385
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