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1. SOBRE O ENCONTRO

O 9º Encontro Técnico e do Comitê Gestor do projeto Expresso Livre, realizado nos 
dias 17 e 19 de outubro de 2011, em Foz do Iguaçu, Paraná, foi sediado no edifício do saber, 
no Parque Tecnológico Itaipu (PTI).

Participaram desse encontro os representantes das empresas que compõem do comitê 
gestor (Celepar, Prognus e Serpro) e também como convidados, a Caixa Econômica Federal 
(CEF),  a  Companhia  de  Processamento  de  Dados  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul 
(PROCERGS) e a 4Linux. Os nomes estão listados a seguir:

Nilton Emílio Bührer Neto niltonneto@celepar.pr.gov.br Celepar
William Fernando Merlotto william@prognus.com.br Prognus
Guilherme Funchal guilherme.silva@serpro.gov.br Serpro
Walter Zapalowski walter.zapalowski@serpro.gov.br Serpro
Ronaldo Pacheco Wanzeller ronaldo.wanzeller@caixa.gov.br CEF
Mauro Lemes da Silva mauro.lemes@caixa.gov.br CEF
Helom C. Barcellos de Mendonça helom-mendonca@procergs.rs.gov.br Procergs
Cesar Melchior Silveira da Luz cesar-melquior@procergs.rs.gov.br Procergs
Nei Venturini dos Santos nei-venturini@procergs.rs.gov.br Procergs
Francisco Kem Iti Saito saito@4linux.com.br 4Linux

2. NOVO AMBIENTE DE COLABORAÇÃO

As várias ferramentas utilizadas pela comunidade do Expresso Livre estão espalhadas, 
e são mantidas, por algumas empresas do comitê gestor.

Desta forma, a comunidade têm liberdade total para escolher e instalar as ferramentas 
que bem entender, porém, consequentemente terá o ônus de manter o respectivo ambiente 
funcionando.

Neste  ponto,  manutenção  do  ambiente,  é  que  começamos  a  encontrar  algumas 
dificuldades, como:

• Restrição de acesso: a ferramenta disponibilizada por uma empresa só poderá ser 
mantida por seus respectivos colaboradores. Ou seja, quando estes colaboradores 
estão  de  férias  ou  mesmo  ausentes  por  outros  motivos,  ninguém  mais  da 
comunidade pode realizar a manutenção;

• Custo  de  manutenção:  a  manutenção  destas  ferramentas  exige  dedicação  e 
monitoramento constante do seu responsável, que no âmbito do projeto Expresso 
Livre, poderia ser utilizado para o desenvolvimento do mesmo, não na manutenção 
das ferramentas;

• Imparcialidade:  A maioria  das empresas que  fazem parte  do comitê  gestor  são 
empresas públicas, das esferas estadual e federal. Por este motivo, estas empresas 
estão sujeitas, direta ou indiretamente, a política governamental que nem sempre 
está alinhada. Consequentemente o projeto Expresso Livre pode (foi/poderá) ser 
afetado;

• Novos  colaboradores:  em função  deste  ambiente  singular  e  com características 
próprias, muitas vezes diferente de vários outros projetos open source, a entrada 
de novos colaboradores é difícil e lenta, muitas vezes sem levar em consideração a 
meritocracia.

Sendo assim, o comitê gestor do projeto Expresso Livre irá procurar, por meio dos 
colaboradores Nilton Neto e William Merlotto,  um novo ambiente de colaboração que não 
esteja  hospedado  em  nenhuma  das  empresas  e  que  já  seja  utilizado  por  outros  projeto 
similares.
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3. LANÇAMENTO DA VERSÃO 2.3

O desenvolvimento da versão 2.3 do Expresso Livre iniciou-se há aproximadamente 
seis (6) meses, sob a responsabilidade do Serpro.

Mesmo não  tendo sido  lançada oficialmente  no  site  da  comunidade,  o  Serpro está 
utilizando esta versão, em produção, há algum tempo.

Portanto, foi consenso entre os membros do comitê gestor o lançamento imediato desta 
versão para toda a comunidade do Expresso Livre, visando a publicação das últimas melhorias 
e  ainda seguindo  a  linha de desenvolvimento definida em reuniões  anteriores do comitê 
gestor.

4. DESENVOLVIMENTO DA VERSÃO 2.4

A versão 2.4, de responsabilidade da Prognus, está sendo desenvolvida internamente, 
em função da dificuldade e demora para sincronização do código com o trunk da comunidade.

Isto,  consequentemente,  irá  atrasar  o  lançamento  da  versão  2.4,  pois  o 
desenvolvimento será realizado fora da comunidade para somente no seu término, iniciar a 
sincronização com a comunidade.

Esta versão possui muitas contribuições, algumas de grande impacto, desenvolvidos 
pela Prognus e patrocinado por vários parceiros, principalmente pela CEF.

A  solução  proposta  pelo  comitê  gestor  foi  de  enviar  para  o  trunk  o  código  em 
desenvolvimento pela Prognus, da forma como está, para que desta forma, os outros membros 
do comitê possam apoiar na sincronização das correções vindas da versão 2.2 e 2.3.

5. DESENVOLVIMENTO DA VERSÃO 3.0

A versão 3.0,  que possivelmente terá uma quebra de compatibilidade em relação a 
versão 2.x,  está em processo  de planejamento,  já  que o  escopo é enorme.  Em função da 
manutenção  das  versões  2.x,  o  comitê  gestor  achou  melhor  que  esta  fase  inicial,  de 
planejamento e desenvolvimento da versão 3.0, seja realizado apenas por uma empresa.

Sendo assim, o Serpro irá organizar o planejamento e desenvolvimento, em paralelo a 
versão 2.x,  da versão 3.0. Os outros membros do comitê irão concentrar os esforços na árvore 
2.x, dando continuidade ao seu desenvolvimento até que o Serpro tenha desenvolvido a base 
da versão 3.0.

6. INCLUSÃO DE NOVOS MEMBROS NO COMITÊ GESTOR

Nesta reunião, foi requisitado a participação de dois novos membros no comitê gestor 
do Expresso Livre, sendo:

• Caixa Econômica Federal;
• Procergs;

Estas duas empresas terão suas logomarcas adicionadas no site principal do projeto 
Expresso Livre, seus respectivos colaboradores serão adicionados na lista do comitê gestor.

As duas empresas foram aceitas em função das recentes participações no projeto, já 
que estão adotando o Expresso em suas organizações.

7. REMOÇÃO DE MEMBROS DO COMITÊ GESTOR

Com  a  entrada  de  novos  membros,  os  antigos  foram  questionados  sobre  suas 
respectivas participações.  A Prodeb,  um dos membros mais  antigos,  se  retirou  do comitê 
deixando uma vaga em aberto.

Por falta de participação e posicionamento em consecutivas reuniões e encontros da 
comunidade, e ainda na lista do comitê gestor, e tendo como base o modelo de governança do 
comunidade (meritocracia), os participantes da Dataprev serão retirados da lista e do próprio 
comitê gestor do Expresso Livre.
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