
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO – COMPROMISSO 11 

 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

1. Pauta: Reunião Inicial de Monitoramento 

2. Data: 26.06.2017 

3. Local: LabHacker, Câmara dos Deputados - Brasília 

 

PARTICIPANTES CONVIDADOS 

1. Câmara dos Deputados/Labhacker 

a. Cristiano Ferri 

b. Rogério Scheidmantel 

c. Leon Rabelo 

d. Luís Cláudio 

e. Diego Cavalcanti 

2. Interlegis 

a. Sesóstris Vieira (ausente) 

3. Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

a. Lorena Ribeiro (participação virtual) 

b. Marcos Bruno Ferreira (participação virtual) 

4. Senado Federal 

a. Alisson Bruno Dias (ausente) 

5. Câmara Municipal de São Paulo 

a. Eduardo Miyashiro (ausente) 

6. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

a. Alessandra Cadamuro (ausente) 

7. Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar 

a. Iva Cristina (ausente) 

 



 

8. Labhacker - São Paulo 

a. Pedro Markun (ausente) 

9. Instituto de Fiscalização e Controle 

a. Denis Moura (ausente) 

10. Instituto de Estudos Socioeconômicos 

a. Grazielle David (participação virtual) 

11. Equipe de Monitoramento 

a. Giovana Bertolini (participação virtual) 

 

TÓPICOS ABORDADOS 

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

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

O objetivo da reunião foi dar seguimento ao trabalho iniciado na reunião de monitoramento 

do dia 16/02/2017 e avaliar o andamento do compromisso, buscando encontrar soluções para 

os problemas identificados até aquele momento. O LabHacker/CD apresentou o último 

Relatório de Status de Execução (RSE) e abriu espaço para discussão do respectivo conteúdo. 

 

ENCAMINHAMENTOS  

1) Há necessidade de motivar os atuais participantes e envolver outros colaboradores nas 
atividades, de maneira a garantir a diversidade de contribuições. Concluiu-se que a 
participação pode ser ampliada por meio da divulgação, a todos os potenciais colabo-
radores, dos resultados obtidos até o momento. Como o mapeamento de ferramentas, 
estrutura de sumário e coleta de material para a elaboração do guia de Parlamento 
Aberto já estão praticamente finalizados, a divulgação desse conteúdo abrirá maior 
possibilidade para o engajamento de outros colaboradores na continuidade da execu-
ção dos marcos. 

 
2) Realização e Divulgação de Conferência Anual de Parlamento Aberto (marco 6): tendo 

em vista a indefinição do cenário político atual, e por tratar-se de um evento com 

certa complexidade e de grande número de atores envolvidos, decidiu-se estudar a 

possibilidade de incluir o tema Parlamento Aberto em uma ou mais atividades do II 

Encontro Nacional de Governo Aberto, previsto para o segundo semestre de 2017. 

Ressaltou-se que a inclusão do tema Parlamento Aberto nesse evento não prejudicaria 

a realização da conferência específica prevista para o ano de 2018. 

3) A terceira reunião de monitoramento do Compromisso 11 não foi agendada em 

virtude de a CGU ainda não ter definido o período de realização da próxima rodada. 


