Regimento da
Teia Nacional Digital
INTRODUÇÃO

Caro Cidadanista
Normalmente não gostamos de ler regimentos nem manuais, mas, neste caso,
pedimos que você abra uma exceção. Nossa Teia Digital foi idealizada por duas razões
muito importantes:
1. Ela permite democratizarmos as nossas tomadas de decisão, pois todos os
cidadanistas que quiserem podem participar dos debates e votações de onde
estiverem e no horário que puderem, ao contrário das Teias presenciais. Estas
exigem que muitos tenham que se deslocar ou viajar, o que envolve despesas
pessoais e disponibilidade de tempo, e são em dias e horários específicos, o que
também dificulta para muitos até uma participação virtual.
2. Os debates na Teia Digital sobre cada proposta, salvo casos excepcionais, são
realizados durante vários dias ou até semanas, e a participação pode ser no dia e
hora mais adequados para cada participante. Desta forma, as ideias podem ser
amadurecidas, as diversas opiniões consideradas, e tornase mais fácil se chegar a
um consenso e qualificar as decisões.
O nosso objetivo é desenvolver uma plataforma própria da RAiZ, mas isso ainda não é
possível, e vai demorar algum tempo. Por isso, após muita pesquisa, optamos por
utilizar o LOOMIO, uma plataforma de acesso gratuito e que atende as nossas
necessidades do momento. O Loomio é uma ferramenta online para tomada de
decisão colaborativa, construída por um grupo de desenvolvedores de Wellington,
Nova Zelândia, para ser utilizada por ativistas e empreendedores. É utilizada
atualmente por mais de 2.000 movimentos sociais, de diversos países. É uma
ferramenta em constante aprimoramento, desenvolvida em software livre, e que está
inserida no conceito de economia colaborativa, que é um dos preceitos da RAiZ.
Nossa estrutura no Loomio já está organizada de acordo com as nossas instâncias
oficiais, da seguinte forma: Há o Grupo principal que é a RAiZ Movimento Cidadanista
– Teia Digital, e dentro deste há 14 Subgrupos, que são a Esfera Nacional, todas as
Coordenadorias, e o Histórico.
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