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↑ Retornar para Delibera – Democracia Digital

Ciclo de vida de uma pauta
A página principal do Delibera é a página que lista todas as pautas existentes na interface pública conforme pode ser visto no printscreen abaixo.
Nela é possível ver todas as pautas ou então filtrar as pautas por etapa ou então tema, bem como criar novas pautas se esta opção estiver habilitada.

Listagem de pautas na interface pública

Uma pauta quando criada entra primeiro em validação (se esta opção estiver habilitada). Neste estágio os usuários votam para decidir se está pauta
deve ou não entrar em discussão. Uma vez atingido o número requisitado de validações ela entra automaticamente em discussão.

A tela de uma pauta, independente da etapa na qual ela se encontre, apresenta primeiro o título, por quem e quando foi criada e no canto superior
direito a etapa atual e quantos dias faltam para o fim do prazo. Logo abaixo estão os botões para compartilhar um link para a pauta nas redes sociais
e ao lado um botão para seguir a pauta (e passar a receber notificações por e-mail sempre que houver algum modificação) e um botão para a versão
de impressão da pauta.

Todas essas informações podem ser vistas no printscreen abaixo tirado de uma pauta em validação (para não poluir está documentação, apenas o
prinscreen desta etapa mostra toda a página, os demais printscreens mostram apenas a parte inferior da página, que é a parte que muda para cada
etapa, a parte superior, descrita no parágrafo acima, é igual para todas as etapas). Além do que foi descrito acima, a tela de uma pauta em validação
apresenta ainda dois botões para o usuário dizer se quer que a pauta entre em discussão ou não e logo abaixo o resultado até o momento informando
quantos e quais usuários votaram a favor e quantos votaram contra.
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Tela de uma pauta em validação

Se até o fim do prazo para validação, a pauta não receber o número mínimo de aprovações necessárias ela é rejeitada e arquivada. A qualquer
momento quando a pauta atingir o número mínimo de aprovações, ela segue para discussão.

Em uma pauta em discussão os usuários podem criar novos comentários que podem ser uma opinião ou então uma proposta de encaminhamento
conforme pode ser visto no campo para criar novo comentário na parte de baixo da imagem abaixo.

Acima, na parte “Discussão sobre a pauta”, são exibidos as opiniões e propostas de encaminhamentos que já foram enviados para a pauta em
questão. Para cada entrada, um usuário pode manifestar se concorda ou se discorda do que foi dito. Ou então pode responder diretamente clicando
no botão “Responder”. Por fim, usuários administradores podem editar ou então deletar entradas.

Tela de uma pauta em discussão

Após o fim do prazo da discussão, a pauta segue diretamente para votação dos encaminhamentos ou então, se a opção de relatoria estiver habilitada,
um relator deve revisar os encaminhamentos e escolher quais devem seguir para votação.

Conforme pode ser visto na imagem abaixo que mostra a página de relatoria de uma pauta, o relator pode nessa fase criar novos encaminhamentos,
podendo inclusive criar novos encaminhamentos com base em mais de um proposto pelos usuários. Ele pode ainda selecionar quais os
encaminhamentos devem seguir para votação e marcar uma opinião como encaminhamento ou o contrário caso julgue que o usuário não soube
classificar corretamente sua participação.

Quando o prazo para relatoria se encerra, a pauta segue automaticamente para votação. Caso o relator não tenha selecionado nenhum
encaminhamento para ser votado, todos os encaminhamentos enviados pelos usuários seguirão para a votação.

Tela de uma pauta em relatoria

Na tela de votação de uma pauta, que pode ser vista abaixo, os usuários votam nos encaminhamentos preferidos. Cada usuário pode votar em
quantos encaminhamentos quiser. Abaixo da caixa para o usuário votar nos encaminhamentos, é exibido o histórico da pauta para que ele possa
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visualizar toda a discussão e tirar alguma eventual dúvida.

Tela de uma pauta em votação

Ao fim do prazo de votação a pauta é concluída e os encaminhamentos são exibidos ordenados pelo número de votos seguido do histórico da pauta
conforme pode ser visto abaixo.

Tela de uma pauta após sua resolução

Deixe uma resposta
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