
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO – COMPROMISSO 8 

 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

1. Pauta: 2ª Reunião de Monitoramento 

2. Data: 31.07.2017 

3. Local: CGU, Brasília 

 

PARTICIPANTES CONVIDADOS 

1. Ministério da Justiça e Segurança Pública 

a. Victor Pimenta 

2. Secretaria de Direitos Humanos 

a. Ana Carolina Isfer 

b. Karolina Castro (ausente) 

c. José de Ribamar Araújo 

d. Letícia Quixadá 

3. Universidade de Brasília 

a. Luciana Brito (ausente) 

4. Pastoral Carcerária 

a. Paulo Malvezzi (participação virtual) 

5. Conselho Nacional de Justiça 

a. Marden Marques Filho (ausente) 

6. Associação para Prevenção da Tortura – APT 

a. Sylvia Dias (participação virtual) 

7. Associação de Juízes pela Democracia 

a. Roberto Luiz Corcioli Filho (ausente) 

8. Open Knowledge Foundation/Brasil 

a. Neide de Sordi 

 



 

9. Equipe de Monitoramento 

a. Giovana Bertolini 

b. Cristina Borges Mariani 

 

TÓPICOS ABORDADOS 

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

OGP manifestou preocupação com o andamento do compromisso. Coordenador 

informou que a maior dificuldade para se avançar no compromisso era conseguir 

implementar o desenvolvimento de um sistema em formato aberto e disse que, 

embora não tenha feito reuniões com os órgãos e entidades que participam do 

compromisso, fez conversas com diversos atores que poderiam auxiliar a encontrar 

uma solução para o problema. Segundo ele, sem resolver essa questão, as reuniões 

para discussão dos outros marcos seriam pouco produtivas. 

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

compromisso informou que a estratégia encontrada para se solucionar o problema do 

desenvolvimento do sistema e, assim, poder avançar nos demais marcos, foi realizar 

um chamamento público com lançamento de edital. O representante da Pastoral 

Carcerária falou sobre a importância de se trabalhar na perspectiva de criação de uma 

plataforma única que abarcasse todos os relatórios de inspeção. A APT disse 

compartilhar da preocupação. O coordenador do compromisso reforçou que as 

preocupações manifestadas pelos órgãos e entidades integrantes do compromisso 

haviam sido contempladas no desenho do edital. Representante do MNPCT falou 

sobre parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA – para 

mapeamento das recomendações.  

 

ENCAMINHAMENTOS  

1) Após o lançamento do edital, o coordenador do compromisso agendará uma reunião 

com todos os membros do grupo para discutir a execução dos demais marcos. 

2) 3º Reunião de Monitoramento do Compromisso 8 ficou agendada para última 

quinzena de fevereiro (data provável 26 de fevereiro de 2018, no período da tarde) 

 


