
 

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

Informações gerais do encontro: 

a. Data: 17.06.2016 

b. Local: via google hangouts 

c. Lista de Presentes: 

 

Grazielle David – INESC  Gisele Craveiro – COLAB/USP 

Caroline Burle - RETPS Antonio Barros - OSB 

Renato Morgado – IMAFLORA Giovana Bertolini  – CGU  

Jorge Machado – COLAB/USP Pepe Tonin – CGU  

Neide de Sordi – OKFN Thalita Ary  – CGU  

 

1) Tópicos abordados: 

i. Relato das Oficinas de Cocriação realizadas até o momento:  

a. A equipe da CGU compartilhou com o grupo os detalhes e resultados das oficinas que 

ocorreram até a data e que tiveram os compromissos assumidos: Política de Acesso 

à Informação do Governo Federal, Recursos Educacionais Digitais, Dados Abertos no 

Governo Federal, Dados Abertos e Governança da Informação em Saúde, 

Transparência sobre os Recursos Públicos, Fomento a Governo Aberto em Estados 

e Municípios. Em sequencia, o grupo foi convidado a compartilha as suas impressões 

e posicionamentos a respeito das oficinas. 

b. A representante do COLAB-USP, Gisele Craveiro, demonstrou preocupação com o a 

oficina de Dados Abertos e com o compromisso assumido. Relatou-se que a oficina 

houve dificuldade na definição compromisso e houve grande impacto do momento 

político nos atores, que não sinalizaram disposição para assumir compromissos no 

Plano de Ação. Também alertou que a CGU deveria estar presente enquanto 

componente da Oficina. 

c. A equipe da CGU acolheu as críticas e esclareceu que, de acordo com a metodologia 

pactuada, a composição da oficina foi definida pelos coordenadores, no caso W3C 

e Ministério do Planejamento que, no momento da definição, não consideraram a 

CGU como ator estratégico para compor oficina. De todo modo, a equipe da CGU 

compartilha o entendimento que o órgão torna-se central na política de Dados 

Abertos a partir da publicação do Decreto 8.777/2015 e que tem interesse em 

participar da ação. Foi proposto ao GT que, nos momentos de consulta pública e 

aprovação final dos compromissos (pelo GE e GT) essa questão seja abordada. 

ii. Oficinas ainda não realizadas até o momento 

a. A equipe da CGU detalhou as negociações de todas as oficinas pendentes de 

realização: Inovação no Setor Público, Mapeamento e Gestão Participativa para a 

Cultura, Prevenção à Tortura, a Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes no 

Sistema Prisional, Efetividade de Mecanismos de Participação da Política Nacional 



 

de Participação Social, Participação no Ciclo de Planejamento do Governo Federal e 

Dados Abertos e Promoção da Transparência Ativa em Meio Ambiente. 

b. Foi esclarecido que a CGU está em negociação com os Ministérios envolvidos para 

garantir a continuidade das oficinas. Esclareceu-se que haverá aproveitamento total 

do trabalho realizado até o momento, de modo que o ponto de partida das oficinas 

restantes será os desafios estabelecidos na primeira etapa. 

c. Foi destacado que o único tema que ainda não se materializou em oficina é o de Meio 

Ambiente e que, devido a troca de ministros, deve demandar maior esforço na 

articulação – foi pontuado que há perspectivas de que se realize a tempo de finalizar 

o Plano de Ação. 

iii. Calendário Plano de Ação: 

a. A partir do quadro descrito anteriormente, a Equipe da OGP no Brasil destacou que 

um novo calendário do Plano de Ação precisa ser pactuado. A equipe da OGP 

comprometeu-se a realizar uma proposta de calendário que leve em conta: 

i.Realização das oficinas restantes, ii.Consulta pública sobre compromissos, 

iii.Aprovação dos compromissos pelo GT e GE-CIGA, iv.Tradução para inglês.   

b. O representante do IMAFLORA, Renato Morgado, acenou para a importância de se 

estruturar a consulta pública de modo a deixar claro qual a profundidade das 

mudanças seriam possíveis de ser feitas pelos participantes neste momento, após a 

co-criação nas oficinas.  

iv. Evento proposto no encontro da OGP em Montevidéu: 

a. O Representante do COLAB/USP, Jorge Machado, esclareceu ao grupo de que se trata 

e quais os objetivos do evento de Governo Aberto, idealizado pelo grupo de pessoas 

que estava em Montevidéu na ocasião do encontro regional da OGP.  

b. Foi esclarecido que o objetivo do encontro seria o de fortalecer a rede de pessoas, 

órgãos e entidades envolvidas na temática de governo aberto e na OGP no Brasil. O 

Grupo acredita que o evento poderia ser uma oportunidade para apresentação do 

Plano de Ação da OGP. 

c. O evento está previsto para ocorrer em outubro em São Paulo e, atualmente, está 

disponível um PAD online para propostas de formatação do evento – de modo que 

o encontro seja feito de forma colaborativa. A equipe da CGU manifestou o 

interesse do órgão a participar ativamente da organização do encontro. 

Encaminhamentos 

1) A equipe da CGU comprometeu-se em enviar proposta de novo calendário de entrega 

do Plano de Ação para aprovação do GT; 

2) O grupo comprometeu-se a amadurecer a discussão sobre em quais termos se dará a 

consulta final do Plano de Ação e em que medida participantes poderão contribuir nesta 

etapa; 

3) Os participantes deverão enviar contribuições a respeito do encontro de governo aberto 

no PAD (http://pad.w3c.br/p/evento-governoaberto2016) e criar posteriormente um 

GT de organização do evento. 

http://pad.w3c.br/p/evento-governoaberto2016


 

 


