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Resumo da Reunião

Resumo da reunião do dia 03/09/2014
Devido a uma forte chuva, houve falta de luz no prédio do MPOG no horário da reunião e nem todos puderam vir. No
entanto, algumas pessoas compareceram em horários diversos e aconteceram três reuniões em sequência.
•

Geral.
◦ A reunião não será remarcada para outra data este mês, visto que não havia uma agenda urgente.
◦ A próxima reunião será dia 5 de novembro de 2014. Sendo a última reunião do ano, peço dos participantes
empenho na presença.
◦

•

•

Dados Abertos
◦ Presentes: Roberto Lyra, Silvia, Augusto, Christian e Nitai.
◦ Foram feitos alguns informas a equipe de Dados Abertos, visto que eles compartilham proximidade de
alguns temas.
▪ Proposta de extensão do VCGE.
▪ Propostas de iniciativas de retomar os debates sobre o ePMG, a partir de demandas da Dataprev.
◦ Nitai
▪ “Roberto comentou que a ANEEL e o Min. da Agricultura estão reclamando a falta de termos no
vocabulário. Eu comentei que além desses a SPU também reclama da remoção do termo Patrimônio
da União na última reforma do vocabulário.”
▪ “Eu ponderei que as reclamações sobre o novo VCGE são maiores que as reclamações sobre a versão
anterior, quando apenas a CGU reclamava pela falta de alguns termos, e não pelo excesso de outros.”
▪ “Eu ponderei que as regras rígidas atuais para inclusão de novos termos, justificando cada um,
também deveriam ter sido aplicadas no momento da última reforma, no caso para remoção de
centenas de termos sem justificativas individuais.”
Presidência
◦ Presentes: Roberto Lyra e David.
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David citou como o VCGE está sendo usado no Portal Brasil, na parte de classificação de notícias. As
notícias possuem dois campos, um preenchido com o VCGE e outros com termos mais específicos.
◦ Foi discutida a inclusão de termos, como ENEN e alistamento militar.
◦ Roberto disse que ENEN nunca será incluído por ser nome de um programa. Já alistamento depende de
ser feita uma proposta e esta ser avaliada.
SOF
◦ Presentes: Roberto Lyra e Jânio.
◦ Foram discutidos problemas no documento do VCGE, principalmente possíveis melhorias para tornas o
texto mais claro. Essas propostas já haviam sido enviadas por Jânio previamente.
◦ As mudanças serão sendo revisadas e devem ser incluídas na próxima edição do manual.
◦

•

De acordo :
<Rubrica e/ou Nome dos participantes>
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