
 

Memória de Reunião Remota Grupo de Trabalho para Assessoramento em Governo Aberto  

Informações gerais do encontro: 

a. Data: 05.09.2016 

b. Local: via skype 

c. Participantes: 

Antonio Barros - OSB Caroline Burle - RETPS  

Cristina Mariani - CGU Giovana Bertolini  – CGU 

Grazielle David – INESC  Marcelo Vidal - CGU  

Pepe Tonin – CGU Renato Morgado – IMAFLORA 

Thalita Ary  – CGU  

1) Tópicos abordados: 

i. Apresentação da nova estrutura da Equipe OGP Brasil: apresentação de Marcelo Vidal como novo coordenador 
da CGAT; Pepe Tonin como substituto do Marcelo; e Giovana Bertolini como líder de equipe da OGP. 

ii. Possibilidade de realizar oficinas pendentes até o final de setembro (prazo final e inadiável – 21 e 22 de 
setembro): GT e CGU discutiram possibilidade de empreender esforços conjuntos para que oficinas pendentes 
ocorram antes do lançamento do Plano.   

iii. Conclusão do 3º Plano de Ação: Caso não seja possível realizar as oficinas em prazo razoável para lançamento 
do Plano em outubro, a proposta da CGU foi de que o Plano seja lançado sem os compromissos desses órgãos 
no final de outubro, com vistas a cumprir o calendário internacional da OGP, ficando, de toda forma, prevista 
revisão do documento para inclusão de novos compromissos no prazo máximo de 6 meses. Tal alternativa estaria 
devidamente consignada no Plano, bem como os motivos da não realização das oficinas pendentes. 

iv. Encaminhamentos  

1) GT da Sociedade Civil enviará comunicação ao Ministério do Planejamento, ao Ministério da Cultura, ao 
Ministério do Meio Ambiente e à Controladoria Geral da União solicitando a urgente continuidade das 
oficinas de cocriação do 3º Plano de Ação do Brasil; também será enviada comunicação à Secretaria de 
Governo para reforçar a necessidade do engajamento do governo federal com os princípios da OGP. 

2) CGU formalizará, em paralelo, cobrança aos Ministérios inadimplentes para a realização das oficinas em 
ofícios.  

3) CGU e GT concentrarão esforços para realizar as três oficinas pendentes nos dias 21 e 22 de setembro. 

4) A CGU irá enviar um cronograma de trabalho ao GT considerando os encaminhamentos definidos na reunião, 
a fim de que fiquem claros os prazos de que dispõe para o cumprimento do calendário da OGP Internacional. 

5) GT, após resultado das articulações e eventual realização das oficinas, irá avaliar a possibilidade de concluir 
o Plano de Ação respeitando o calendário internacional e considerando a proposta da CGU de “Conclusão do 
3º Plano de Ação” descrita neste documento. 

6) CGU está avançando nas negociações para que o Poder Judiciário, por meio do TSE, realize oficinas e inclua 
compromissos no 3º Plano.  


