
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO – COMPROMISSO 7 

 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

1. Pauta: 2ª Reunião de Monitoramento 

2. Data: 27.07.2017 

3. Local: CGU, Brasília 

 

PARTICIPANTES CONVIDADOS 

1. Ministério da Saúde 

a. Cláudio Machado 

b. Paulo Henrique Barros 

2. ABRASCO 

a. Marcelo Fornazin (participação virtual) 

3. Artigo 19 

a. Bárbara Paes (participação virtual) 

4. UFMG/CEBES 

a. Felipe Ferre 

5. ABRALE 

a. Tiago Cepas (participação virtual) 

6. Equipe de Monitoramento 

a. Aureliano Vogado Rodrigues Junior 

 

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 iniciará análise dos dados dos pedidos de acesso na 

próxima semana. A partir de então, terão continuidade os marcos de 2 a 6. 

2) Relativamente ao Marco 7, o levantamento sobre as populações vulneráveis está em 

fase de final de consolidação. 

3) Para eleição de duas populações vulneráveis (Marco 8), sugere-se realizar consulta 

pública, seguida de audiência pública. 

4) Pré-agendamento de Reunião de Execução do Compromisso para o mês de setembro. 

Tendo em vista sugestão de rotatividade de locais para realização das reuniões, a 

previsão é de que esta de setembro ocorra no Rio de Janeiro, com sequenciais em São 

Paulo e Brasília. 

5) No intuito de fomentar a cultura de dados abertos, a reunião a ser realizada no Rio de 

Janeiro poderá se converter em um Seminário, capitaneado pelo MS e ABRASCO. 

6) A Coordenação do Compromisso irá encaminhar material sobre os indicadores dos 

ODS da ONU. A avaliação para inclusão dos indicadores na SAGE (Marco 10) tem 

previsão para ser iniciada em outubro. 

7) Abrale encaminhará projeto inicial sobre a Plataforma Colaborativa, que busca focar 

problemas da área de saúde, não somente disponibilização de dados. Inicialmente, 

tem-se a intenção de trabalhar piloto com a FIOCRUZ no que tange ao Plano de Dados 

Abertos, com base em iniciativa desenvolvida pelo Estado de SP e o Reino Unido. 

8) Sugere-se fomentar uma meta de mobilização em rede para divulgação dos dados de 

saúde. Nesse sentido, Artigo 19 sugere que cada representante da sociedade civil 

possa já elaborar uma lista de parceiros. 

9) A Coordenação do Compromisso irá encaminhar detalhamento do cronograma, com 

previsão de execução até junho de 2018. 

10) 3ª Reunião de Monitoramento do Compromisso 7 ficou agendada para última 

quinzena de fevereiro (data provável 23 de fevereiro de 2018)  

 


