
 

 

SÚMULA DE REUNIÃO 
COMITÊ DE LGPD – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 
IDENTIFICAÇÃO TIPO DE DOCUMENTO 

ATA Nº DATA HORÁRIO REUNIÃO 

004/2021 24/03/2021 Das 09:00h às 10h COMITÊ DE LGPD 

PARTICIPANTES 

MEMBROS TITULARES 24/03          

Adalto Pinto - Coordenador x          

Mesaque Silva - Coordenador Adjunto x          

Ellen Araújo - Secretária x          

Luciana Miranda Silva x          

Silvio Lopes Alves x          

Rubens de Campos FÉRIAS          

Ricardo Boim x          

Emerson Lima x          

Talita Godoy ausente          

PAUTA 

ASSUNTOS ABORDADOS 

1. Estabelecimento do Calendário das reuniões do Comitê;   

2. Painel LGPD;  

3. II SEMINARIO NACIONAL DA LGPD NO SISTEMA CFT E CRTs - Painel LGPD. 

4. Termo de consentimento. 

5. Solicitação de entrega do Relatório de Gestão integrado das suas respectivas áreas. 

DESDOBRAMENTOS 

1. Estabelecido o calendário das reuniões de LGPD, para 2° semana e 4° semana, às quartas-feiras, às 09h de 

todos os meses. Aos membros que por algum motivo estiverem impedidos de participar, a reunião se dará 

pelos que estiverem presentes, assim posteriormente, serão encaminhados a súmula dos assuntos tratados. 

Qualquer discussão a parte, poderá ser agendado uma reunião extra.  

 

2. Foi compartilhado o link para acesso ao Painel de LGPD, com objetivo de reunir todas as informações 

comuns dos CRTs, suas regionais e CFT. Abrir dentro do portal as áreas de cada CRT para inserir todas as 

informações específicas. O link estará disponível em todos sites dos Regionais e CFT. A ideia é ter um link 

direto, de uma forma mais organizada e transparente, voltada para São Paulo, sem esquecer que os registros 

dos profissionais técnicos são nacionais. O link foi disponibilizado durante a reunião: 

https://www.cft.org.br/painel-lgpd/ e anteriormente no grupo de WhatsApp, criado para tratar assuntos 

pertinentes ao Comitê de LGPD. Os profissionais terão a oportunidade de entrar em contato através deste 

painel, uma vez que essas informações não será apenas para o publico interno e sim, publico externo 

também. Os CRTs estão avançando nesse sentido da inserção das informações em um único painel. 

Inclusive o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI já foi inserido no Painel. Inserção das            

certificações e capacitações do Comitê. Cada parte da equipe se concentrará em determinada área, para 

avançarmos    no sentido de inserir o máximo de informações. Existe um campo de certificação no painel, 

onde o objetivo é serem inseridos todos certificados de cursos   e capacitações, realizados pelo Comitê 

gestor, com base no cronograma do comitê nacional. Essa etapa vai envolver os cursos oferecidos pelo 

SERPRO, SENAI e Escola Virtual da Administração Pública, que inclusive nosso Comitê já possuímos 

alguns certificados, que posteriormente, serão publicados neste painel. Foi mencionado um documento para 

prestadores de serviços em conformidade com a LGPD, onde foi discutido sobre futuras mudanças no 

Termo de Referência nos processos de dispensa e de licitação.   

 

 

 



 

 

 

3. II SEMINARIO NACIONAL DA LGPD NO SISTEMA CFT E CRTs - Painel LGPD. 

Ocorrerá no dia 29 de março de 2021, das 14h às 17:30h, no link: https://meet.google.com/mzj-qhtr-uce. O 

II Seminário Nacional da LGPD objetiva a capacitação de todos aqueles que tem acesso a dados pessoais 

no Sistema CFT e CRTs e integra a política de capacitação em LGPD; 

14:00h. Abertura: Diretoria do CFT; 

             14:20h. Comitê Nacional LGPD: Apresentação das ações do Comitê Nacional e Grupo Gestor LGPD; 

15:00h. Responsabilidade pessoal pela infringência à LGPD:  Palestra Drª Viviane Nobrega Maldonado – 

Responsabilidade pessoal do servidor ou empregado público por eventual dano causado pela infringência 

à LGPD; 

             16:00h. Painel LGPD do Sistema CFT e CRTs: Apresentação do Painel LGPD e suas funcionalidades no 

             link: https://www.cft.org.br/painel-lgpd/. 

16:40h. Certificação em LGPD: Serpro - Framework Educacional para capacitação e certificação de 

profissionais do setor público com foco em temas relacionados à Privacidade e Proteção de Dados Pessoais 

e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Serpro. 

17:30h. Encerramento.  

O coordenador do Comitê gestor destacou que será de extrema importância a participação desse Comitê 

nesse Painel.  

Silvio falou que o CFT está bem avançado na implantação da LGPD. Nós do CRT-SP precisamos dar 

avançada nesse trabalho,  

Objeto de uma reunião apartada para consultar o departamento jurídico em relação a documentação a serem 

encaminhadas ao CFT, para implantarmos a configuração de cookies, política de privacidade e Termos de 

uso, aviso de privacidade O nosso procurador jurídico deverá analisar essa documentação. 

Ricardo Boim trouxe a ideia de inserirmos nas assinaturas de e-mail um descritivo em relação a 

confidencialidade de e-mail e conteúdo. 

 

4. Será publicado no painel de LGPD o Termo de consentimento assinado pelos colaboradores.  

 

5.  Mesaque ressaltou sobre a importância da entrega dos relatórios de gestão integrado de janeiro/fevereiro 

de 2021.  

 

 

PROVIDÊNCIAS 

RESPONSÁVEL PRAZO DESCRIÇÃO 

Adalto/ Ellen   Calendário de reuniões do exercício de 2021.  

Ellen  29/03/2021 Relatório da LGPD no período de janeiro e fevereiro/2021.  

 

Adalto  

 Objeto de uma reunião apartada para consultar o departamento jurídico em 

relação a documentação a serem encaminhadas ao CFT, para implantarmos 

a configuração de cookies, política de privacidade e Termos de uso, aviso 

de privacidade O nosso procurador jurídico deverá analisar essa 

documentação. 

Silvio/Adalto/ 

Luciana/ Ricardo 

Boim  

 Analisar o documento política de segurança interna, por meio de uma 

reunião a ser agendada em breve.  

 

Ellen  

 Pesquisar cursos/capacitações voltadas as adequações da LGPD na 

Licitação com base no departamento de compras.  

Ricardo Boim  Vai apresentar ideias nas assinaturas de e-mail um descritivo em relação a 

confidencialidade de e-mail e conteúdo. 

Coordenação: Adalto Pinto   –   Coordenação Adjunta: Mesaque Silva   –   Secretaria: Ellen Araújo 

https://meet.google.com/mzj-qhtr-uce
https://www.cft.org.br/painel-lgpd/

