
 

 

 
 

DEVOLUTIVA DA CONSULTA PÚBLICA 

3º PLANO DE AÇÃO - TEMAS DA SOCIEDADE CIVIL 

2ª ETAPA- PRIORIZAÇÃO 
 

 

O que foi a Consulta? 

A Segunda Etapa da consulta pública para escolha dos temas da 

sociedade civil na construção do 3º Plano de Ação do Brasil na OGP 

ocorreu entre os dias 22/02/2016 até o dia 06/03/2016, por meio de 

votação aberta à sociedade sobre os temas sugeridos na primeira 

etapa desta consulta. De acordo com a Metodologia1 aprovada para 

o processo de criação do Plano, a sociedade participará da escolha 

de cinco temas que comporão as oficinas de cocriação para 

elaboração dos compromissos.  

Como foi feita a priorização dos temas? 

A primeira fase da Consulta Pública objetivou receber as contribuições 

específicas da sociedade civil e identificar aspectos que remetem a 

temas de governo aberto. Após esse exercício de identificação e 

classificação, foi realizada uma compilação em 14 grandes temas 

relacionados com Governo Aberto. 

 

A segunda fase da Consulta Pública buscou priorizar, por votação 

aberta, quais temas a sociedade gostaria de ver aprofundados e 

discutidos por oficinas compostas por atores especializados da 

sociedade civil e do governo. A votação ficou disponível por 14 dias e 

contabilizou 346 votos. 

 

 

 

                                                           
1
 Metodologia disponível no link: http://www.governoaberto.cgu.gov.br/noticias/2016/confira-a-

metodologia-do-3o-plano-de-acao  
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Quais foram os temas mais votados? 

Temas mais votados Descrição Quantidade de Votos 

 Mecanismos de 
Participação Social 

Consolidação, aperfeiçoamento e 

ampliação de mecanismos de 

participação social. 
143 

Transparência sobre 
os Recursos Públicos 

Incremento de mecanismos de 

transparência ativa sobre recursos da 

Administração Pública Federal. 
140 

Fomento a Governo 
Aberto em Estados e 

Municípios 

Disseminação e apoio a práticas de 

governo aberto (transparência, 

participação, accountability e 

inovação) em governos subnacionais. 

132 

Inovação e governo 
Aberto na Educação 

Suportes tecnológicos e recursos 

educacionais para melhoria do 

ensino/aprendizado. 
132 

 Dados Abertos e 
Promoção da 

Transparência Ativa 
em Meio Ambiente 

Fomentar a disponibilização de 

dados abertos e aprimorar os 

mecanismos de transparência ativa 

na área de Meio Ambiente. 

131 

 

 
Anexo 01 - Quantidade de votos por tema 

Anexo 02 – Lista completa da votação 


