
  

 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

CGI ATA DA 02ª REUNIÃO 2019 (Portfólio de TI) 

  

Folha: 

1 / 1 

  

Data Horário Local 

13/03/2019 
17h00 às 

19h30 

Sala de reunião do Gabinete do Ministro – Sala 

932 

Nome dos participantes Órgão/área Cargo 

Wagner de Campos 

Rosário 
CGU wagner.rosario@cgu.gov.br 

Janildo Guedes Soares GM janildo.soares@cgu.gov.br 

Jose Marcelo Castro de 

Carvalho 
SE jose.marcelo@cgu.gov.br 

Aurisan Santana GM aurisan.santana@cgu.gov.br 

Henrique Aparecido 

Rocha 
DTI henrique.rocha@cgu.gov.br 

Walter Luis Araujo da 

Cunha 
DIPLAD walter.cunha@cgu.gov.br 

Claudia Taya STPC claudia.taya@cgu.gov.br 

Gilberto Waller Jr CRG gilberto.waller-junior@cgu.gov.br 

Antonio Carlos B. Leonel SFC antonio.leonel@cgu.gov.br 

João Carlos F. Cardoso SCC joao.f.cardoso@cgu.gov.br 

Marcelo Pimentel DTI marcelo.pimentel@cgu.gov.br 

Fábio Vasconcelos SFC fabio.vasconcelos@cgu.gov.br 

Daniel Pelles CRG daniel.pelles@cgu.gov.br 

Valmir Gomes Dias OGU valmir.dias@cgu.gov.br 

Antonio Maroysio S. 

Carneiro 
DTI antonio.carneiro@cgu.gov.br 

Maíra Hanashiro DTI maira.hanashiro@cgu.gov.br 

Breno Barbosa Cerqueira - 

via conferência por Skype 
CGU/MG breno.cerqueira@cgu.gov.br 



Glauco Soares Ferreira - 

via conferência por Skype 
CGU/ES glauco.s.ferreira@cgu.gov.br 

  

Pauta 

  

• Resultados PDTI 2018-2019 

• Índices de Governança e Gestão de TI na CGU em 2018 em 

relação a 2017 

• Avaliação da proposta de priorização de projetos de TI para 2019-

2020 

  

  

Decisões / Providências Responsável Prazo 

Henrique Rocha, Diretor de Tecnologia da 

Informação, iniciou a reunião apresentando os 

resultados do PDTI 2018-2019 (1059384), de 

forma a ressaltar as principais soluções de TI 

entregues à Casa, bem como sua relevância para a 

sociedade. 

Em seguida, mostrou a melhoria dos índices de 

Governança e Gestão de TI da CGU em 2018 em 

relação a 2017, de acordo com levantamento do 

TCU, e apresentou as boas práticas implantadas 

para melhorar os processos da DTI no período. 

Após esta introdução, Marcelo Pimentel, 

Coordenador-Geral de Sistemas de Informação, 

apresentou a proposta de Priorização de Projetos 

de TI 2019-2020 elaborada pelo Comitê Gerencial 

de TI - CGTI. 

DTI - 

Durante a avaliação estratégica dos membros do 

CGI, foram verificadas as filas e as prioridades 

dos 32 projetos propostos para priorização, 

havendo apenas duas alterações na ordem 

proposta pelo CGTI: 

• O projeto #98898 - Internalização 

do Macros teve sua ordem de prioridade 

CGI - 



alterada para prioridade 1 em sua fila 

(Desenvolvimento Java – SESIS II) pelo 

CGI considerar que o alto risco de a 

sustentação ser realizada pela SFC por falta 

de equipe. 

• Os projetos #93638 - 

Fala.BR e #95624 - Triagem, 

distribuição e trâmite interno no e-

Ouv foram agrupados em um só projeto 

por terem alta dependência entre si. 

2. A lista de projetos priorizados comporá o 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação – 

PDTI 2019-2020 (1058163) a ser publicado na 

primeira quinzena de abril e será executado na 

ordem de prioridade acordada dentro da 

capacidade operacional da DTI no período. 

DTI Abril 2019 

3. Devido aos testes que estão sendo realizados 

por outras Secretarias com o e-AUD, havendo a 

decisão por utilizá-lo, o calendário de execução 

de projetos será revisto. 

DTI 

Durante o 

planejamento 

de cada 

projeto. 

4. Os critérios de priorização de projetos pelo 

CGTI deverão ser revistos para próximo ciclo, 

especialmente para tratar questões de prioridades 

internas das áreas de negócio. 

CGTI 
Outubro 

2019 

 


