
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO – COMPROMISSO 1 – 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

1. Pauta: 2ª Reunião de Monitoramento 

2. Data: 26.07.2017 

3. Local: CGU, Brasília 

PARTICIPANTES CONVIDADOS 

1. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

a. Marisa Souza dos Santos 

b. Everson Aguiar 

c. Rodrigo Brito 

d. Augusto Herrmann 

2. Ministério da Justiça e Segurança Pública 

a. Helena Matos 

b. Moisés Plácido 

3. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União 

a. Antônio Carlos Wosgrau 

4. Câmara dos Deputados 

a. Rodolfo Vaz 

5. GPOPAI/COLAB-USP 

a. Gisele da Silva Craveiro (participação virtual) 

6. INESC 

a. Carmela Zigoni (participação virtual) 

7. W3C Brasil 

a. Caroline Burle (participação virtual) 

8. Artigo 19 

a. Paulina Arellano (participação virtual) 

 



 

9. Equipe de Monitoramento 

a. Aureliano Vogado Rodrigues Junior 

b. Cristina Borges Mariani 

c. Fabro Boaz Steibel (participação virtual) 

TÓPICOS ABORDADOS 

1. Balanço de atividades do semestre (gráficos de execução do compromisso) 

2. Perspectivas de execução dos marcos (dificuldades e avanços) 

 

ENCAMINHAMENTOS  

1) A Coordenação do Compromisso encaminhará proposta da reprogramação de marcos, 

dividida em 4 passos, de forma que os membros terão até o dia 1º de agosto de 2017 

para fazerem críticas e sugestões. 

2) Agendamento de Reunião de Execução do Compromisso para dia 02 de agosto de 

2017, no Ministério do Planejamento, para consolidação da proposta de 

reprogramação e definição de estratégia de execução. 

3) A Coordenação encaminhará resultado de pesquisa por questionário feita durante a 

Campus Party, em Brasília, sobre como o Governo deve discutir o uso de dados 

abertos com a sociedade. Tem-se a proposta de estender prazo e público para coleta 

de mais contribuições. 

4) Entende-se verificar a possibilidade de integrar evento do Compromisso com o II 

Encontro Nacional de Governo Aberto (agendado para outubro, em Brasília) 

5) A Câmara dos Deputados se colocou à disposição para colaborar no Hackton. 

6) Serão analisados os pedidos de acesso a informação que se referem à temática do 

Compromisso, bem como o eventual uso de outros instrumentos para coletar a 

percepção dos atores demandantes e ofertantes de dados. 

7) A verificação intermediária da execução do compromisso 1 pelo avaliador 

independente ocorrerá no mês de outubro/2017. 

8) Foi informado que os marcos não precisam ser sequenciais e que o compromisso 

deverá ser encerrado até junho/ 2018, prazo de verificação pelo Avaliador 

Independente. Todavia, há informação de que o país poderá solicitar a extensão de 

prazo. 

9) 3ª Reunião de Monitoramento do Compromisso 1 ficou agendada para última 

quinzena de fevereiro (data provável 22 de fevereiro de 2018)  

 


