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RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO 

RESUMO DO COMPROMISSO 

DATA DO RELATÓRIO COMPROMISSO PREPARADO POR 

6 de abril de 2017 Compromisso 11 – Criar e Difundir 
Reposito rio para Institucionalizaça o de 
Parlamento Aberto contendo normas, 
ferramentas, capacitaço es, guias e 
pra ticas 

Cristiano Ferri 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES 

Labhacker (Ca mara dos Deputados) 

Entidades participantes: Senado Federal, Interlegis, Ca mara Municipal de Sa o Paulo, Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais, Inesc 

 

MARCOS EXECUTADOS 

Começo de execuça o dos Marcos 1 -  Mapeamento de ferramentas, pra ticas e normas elegí veis para o reposito rio; e 
2 – Elaboraça o de guia contendo conceito, diretrizes, processos, governanças e compete ncias; 5 – Criaça o e 
divulgaça o de programa de mensuraça o e premiaça o do desempenho das Casas na adoça o de pra ticas de 
Transpare ncia e Participaça o 

 

RESUMO DO STATUS / AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

1. Todos ficaram encarregados de divulgar, nas suas redes institucionais e com parceiros, o ambiente virtual 
que criamos para o trabalho do reposito rio. O objetivo e  engajar outros colaboradores das nossas redes 
que possam contribuir de alguma forma alimentando com conteu dos o reposito rio (conceitos, planos de 
aça o, boas pra ticas, etc)  

a. Aqui está a thread criada para discutir o projeto. https://discourse.interlegis.leg.br/.../marco-1.../15.  
b. O pad com o repositório de conteúdos de parlamento 

aberto: http://pad.w3c.br/p/Parlamento_Aberto 
 

2. O Seso stris do Interlegis vai incluir no grupo um pesquisador que tem elaborado alguns indicadores de 
transpare ncia legislativa. Esse trabalho objetiva servir de refere ncia inicial para a construça o dos 
para metros de parlamento aberto, uma das metas do compromisso. 

 
3. Foi discutida uma data potencial para a realização da conferência de parlamento aberto (março de 2018) 

(marco 6) 
 

 

 

 

https://discourse.interlegis.leg.br/.../marco-1.../15
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpad.w3c.br%2Fp%2FParlamento_Aberto&h=ATOQxrLutmFDNwKwkTCKdoAv_V2JERzn8duqYgWoQMr1Dfs7i5q0b1N2DFfvyjhourKD6orSILz16WexJC53_pTbEAKfcEbmwKyUnxLu_SdxkcNGPeXNaXKgVi7ez3eHUJcE6oggcIG8wxIRZnU&enc=AZPyBBL36o6M1Dt07OHwLuqQRM6TQpw-tszysVde5uOpFBkOWhVtbEBVk-XV7AzeCyJTfFJk2RRuBfp7Lm_8_BuCApeRTHIhG7UfHSdn9xL54uZPXLz5hAvDUsp8Mn0dUvtMN9j8sc6bW1gz8Xi-fGpnl-em2B-7r1dBbJ93RcZU-LUg-2Mbf0Cc_bI6bq0b_iY&s=1


 

Pa gina2 

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS 

ENTREGAS % CONCLUSÃO DATA DE CONCLUSÃO RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES 

Marcos 1, 2 e 3 30 30 de agosto de 
2017 

Todos os 
membros 

 

Marco 5 0 30 de junho de 2018 A definir  

  [Selecionar data]   

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

Dificuldade de engajamento dos participantes do grupo Falta de tempo, 
prioridade, etc 

Processo de 
convencimento e 
sensibilizaça o 

   

   

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO 

A realizaça o da confere ncia e dos programas de capacitaça o vai depender do apoio polí tico a ser alcançado pelos 
Presidentes e membros das mesas das respectivas casas legislativas envolvidas.  


