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Resumo da Reunião

Reunião do VCGE agosto 2015
•

•

Informe
◦ Foram feitos informes sobtre votações e a necessidade de fechar uma versão do VCGE até o final de agosto,
visto que há atividades posteriores que precisam da versão fechada.
Mudanças
◦ Inicialmente foi discutida a possibilidade de rever os termos de AGROPECUÁRIA e termos referentes a
PESCA, já que havia apenas a equipe do MAPA e do MPA. Decidiu-se fazer propostas que serão votadas na
próxima semana.
◦ Termos independentes
▪ Uma discussão ocorreu sobre o termo ABASTECIMENTO. Está em curso essa semana a proposta de
mudança de ABASTECIMENTO para ABASTECIMENTO ALIMENTAR. Dessa forma ele deixaria
clara uma inclusão no termo AGROPECUÁRIA, e evitaria confusão com outros significados, como
abastecimento de agua, abastecimento de eletricidade, etc.
▪ Foi argumentado que deveria haver outros ABASTECIMENTOs, ou que o termo pudesse ser usado
junto com outros termos. Mas para ser usado com outros termos, ele deveria estar fora de
AGROPECUÁRIA. Essa foi a proposta final do debate: separar alguns termos que poderão ser usados
combinados com qualquer termo.
▪ Embora aumente a possibilidade de combinar termos, traz um aspecto negativo: são termos que não
deverão ser usados isoladamente. Até o momento, qualquer termo do VCGE pode ser usado
isoladanmente que irá conferir significado a classificação. Agora teremos um conjunto de termos que
não deverão ser usados sozinhos, como ABASTECIMENTO.
◦ PESCA
▪ Foi discutida uma lista de recomendações do MPA. Algumas foram aceitas e inseridas na lista de
propostas abaixo.
▪ Houve um debate sobre a possibilidade do MPA desenvolver um vocabulário específico, visto que
alguns termos são conhecidos apenas por um público especializado, como SANIDADE PESQUEIRA.
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◦

Propostas
▪ Foram elaboradas as seguintes propostas, que serão votadas na próxima semana (10 a 14/8/2015):
Proposta
Justificativa
Mudar de AGROPECUÁRIA para
AGROPECUÁRIA, PESCA e
EXTRATIVISMO

Os assuntos PESCA e EXTRATIVISMO não estavam
claramente incluídos em AGROPECUÁRIA.

Mover ABASTECIMENTO no 1 nível.

Permite uma ampla gama de combinações com outros
termos. É um tema frequente em muitas áreas como
Agropecuária, Comércio e Serviços, Educação, Energia,
Indústria, Saúde e Urbanismo.

Incluir INFRAESTRUTURA E
FOMENTO no 1 nível.

Permite uma ampla gama de combinações com outros
termos. É um tema frequente em muitas áreas como
Agropecuária, Comércio e Serviços, Comunicações,
Cultura, Educação, Energia, Esporte e Lazer, Habitação,
Indústria, Meio ambiente, Saneamento, Saúde,
Transportes, Urbanismo

Alterar o item PLAJENAMENTO para
Planejamento e gestão são problemas recorrentes em
PLANEJAMENTO E GESTÃO e passá-lo muitas áreas, e não são exclusivos do estado.
para 1 nível.
Unificar os termos DEFESA
AGROPECUÁRIA e VIGILÂNCIA
SANITÁRIA para DEFESA E
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, presente tanto
em AGROPECUÁRIA quanto em SAÚDE.

•

O termo DEFESA AGROPECUÁRIA não compreendia
toda a gama de atividades. Existe uma diferença entre
DEFESA e VIGILÂNCIA, mas as ações são muito
próximas para o cidadão.

Incluir SANIDADE PESQUEIRA como
Embora importante, o termo não é acessível ao cidadão.
termo incluído em DEFESA E
Sua inclusão em termos incluídos auxilia aos
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
classificadores.
Próxima reunião 7 de outubro
◦ Seguindo a regra da 1a quarta feira do mês, a cada dois meses, nossa próxima reunião será dia 7 de outubro
de 2015.
◦ Datas de reunião para este ano: 2 de dezembro.
-------------------------------------------------------- === --------------------------------------------------------
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