Organizando sessões parlamentares virtuais no
âmbito da pandemia de COVID-19
#ParlAmericasOPN #COVID19
A primeira reunião virtual do ParlAmericas intitulada Organizando Sessões Parlamentares Virtuais no
Âmbito da Pandemia do COVID-19, contou com a participação de representantes dos parlamentos do
Brasil, Chile e Equador, que compartilharam suas experiências recentes sobre as ações adotadas em suas
instituições para avançar em processos parlamentares virtuais, incluindo a realização de sessões
plenárias e de comissões, registro de presenças, votação, entre outros, seguindo as recomendações
nacionais e internacionais para mitigar a propagação do COVID-19.

TEMA
Inovação, sessões virtuais, modernização
de processos parlamentares
LOCAL
Reunião virtual
DATA
16 de abril de 2020
PARTICIPANTES
Mais de 80 parlamentares e funcionários
de 16 países

Acesse a gravação aqui (só español)

Esta atividade está alinhada com o ODS 16

Resumo
Essa crise global trouxe vários desafios para os
parlamentos do mundo e da região, e devemos
definitivamente cumprir o que o mundo exige dos
parlamentos. Poder se reunir virtualmente já é um
ponto importante. Para o ParlAmericas, este é um
ótimo momento para responder a essa
contingência, especialmente quando os
parlamentos estão sob análise e precisam dar
respostas concretas aos eleitores.

A atividade foi iniciada pela Deputada Elizabeth Cabezas (Equador),
Presidenta do ParlAmericas, e com as palavras de boas-vindas do
Presidente da Assembleia Nacional do Equador, César Litardo. Anabella
Zavagno, Diretora Geral Adjunta do ParlAmericas, ficou encarregada de
moderar a reunião.
Participaram dessa reunião virtual, na qualidade de apresentador, Gustavo
Vasconcellos Calvacanti (apresentação), Analista de TI na Diretoria de
Inovação e TIC da Câmara dos Deputados do Brasil, Miguel Landeros,
Secretário Geral da Câmara dos Deputados do Chile, e Claudio Prieto
(apresentação), Coordenador Geral de Tecnologias da Informação da
Assembleia Nacional do Equador.

Elizabeth Cabezas (Equador),
Presidenta do ParlAmericas

Até o momento, foram realizadas 63 reuniões virtuais dos
comitês da Assembleia, 6 sessões plenárias em que tivemos
21 votos eletrônicos, e mais de 80 intervenções remotas de
membros da Assembleia, o que também significou um
aumentou no número de participantes, com quase 98% de
assistência dos membros. Isso também gerou economias
com a redução nas despesas de mobilização dos
legisladores. Essa ação tem muitas vantagens e acreditamos
que, quando voltarmos à normalidade, manteremos essa
ferramenta como um espaço importante de diálogo.

Deputado César Litardo (Equador),
Presidente da Assembleia Nacional
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Painelistas

Aplicativo móvil

O Sr. Gustavo Vasconcellos Calvacanti apresentou o Sistema de Deliberação
Remota (SDR), estabelecido na Câmara dos Deputados do Brasil, que é integrado
a um sistema de radiodifusão e possui duas funções críticas: registro de presença
e de votação. Para a implementação desse sistema, foi necessário a aprovação
de resoluções e disposições que fornecem suporte legal para as discussões e
acordos adotados durante as sessões virtuais. A plataforma Zoom é usada para o
serviço de videoconferência, e o aplicativo Infoleg e outros sistemas
administrativos do parlamento são usados para as demais funções disponíveis
durante as sessões virtuais. Tudo está conectado ao site do Parlamento e ao
portal de dados abertos. O SDR permite a participação remota e presencial em
sessões plenárias virtuais.

O aplicativo Infoleg (vídeo explicativo) fornece aos
cidadãos acesso a informações legislativas. Entre os
dados apresentados estão as transmissões ao vivo, a
agenda, as propostas e projetos de lei, os resultados
das votações, entre outros. Recentemente, foram
adicionadas funcionalidades que permitem aos
parlamentares registrar sua participação e votação
nas reuniões plenárias virtuais. Esse aplicativo está
disponível para Android e iOS.

Nesse contexto, Miguel Landeros compartilhou que a Câmara dos Deputados do
Chile precisou aprovar uma reforma constitucional no início de março, além de
regulamentos internos, para garantir a legalidade das sessões plenárias virtuais.
A plataforma Zoom também é utilizada para videoconferência, juntamente com
um aplicativo e web integrados ao áudio e votação da sala onde as sessões
plenárias geralmente são realizadas. Esses recursos também estão disponíveis
para as reuniões do comitê. As comunicações internas do parlamento são
eletrônicas, de modo que os projetos de lei e os diferentes procedimentos
legislativos podem ser apresentados por esses canais. Esses aplicativos já são
utilizados há alguns anos para garantir, por exemplo, que as deputadas possam
participar das sessões durante os períodos pré e pós-natal. Além disso, a
digitalização dos processos parlamentares permitiu eliminar o uso de papel nas
sessões plenárias.

A preocupação com a segurança é constante.
Portanto, novos recursos de segurança são adicionados a cada nova versão do sistema. A solução
(Sistema de Deliberação Remota) está sendo usada com sucesso, onde vários votos já foram computados, incluindo a votação de uma proposta de
emenda à constituição. Essa é uma nova realidade
para todos nós, e estamos aprendendo todos os
dias. Assim, a troca de experiências, como a realizada hoje nessa conferência, é essencial.

Gustavo Vasconcellos Calvacanti,
Analista de TI na Diretoria de Inovação
e TIC da Câmara dos Deputados do
Brasil
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Por fim, Claudio Prieto ressaltou que a Assembleia Nacional do Equador trabalha,
desde 2012, com um sistema chamado “Curul Eletrónica” que permite gerenciar o
registro dos membros da Assembleia, a verificação do quórum, a solicitação da
palavra e o voto eletrônico das sessões plenárias presenciais. Para fazer a transição
para as sessões parlamentares virtuais usando os sistemas existentes, foi necessário
aprovar um regulamento que incluía o teletrabalho, contemplando também o
trabalho administrativo dessas sessões. Com esse marco legal, o uso do Curul
Eletrónica, e outras plataformas como o Zoom, permitiram a realização de reuniões
de debates parlamentares remotas e o comparecimento virtual de autoridades
nacionais perante a Assembleia Nacional. Para permitir que deputadas e deputados
utilizem seu assento eletrônico, o acesso remoto foi ativado e configurado para que
cada membro e equipe estejam conectados ao seu respectivo assento localizado na
sala plenária. Foram realizados treinamentos com os legisladores e respectivas
equipes, para que ambos os mecanismos, assento eletrônico e Zoom, trabalhem e
garantam uma sessão plenária remota e tranquila. Além disso, foi solicitado que os
parlamentares utilizassem 2 equipes, o que resultou em quase 100% da Assembleia
Nacional participando das sessões.
Esse estado de emergência tem sido um desafio
técnico e operacional, e um problema geral para
todos os parlamentos, mas, também, uma oportunidade para dar esse salto digital. Um dos fatores
críticos de sucesso é que já contávamos com um
certo grau de informatização de nossos processos
e, quanto mais informatizados estavam, mais fácil
foi fazer essa transição.

Cada país tem seu próprio modo de ser, e trabalhou
mais ou menos nisso. Acreditamos que essas iniciativas devem ser realizadas de maneira simples. É importante que o país passe por seus próprios processos e experiências para adaptar ou criar as ferramentas de desenvolvimento necessárias, de acordo com o
seu contexto.

Claudio Prieto, Coordenador Geral de
Tecnologias da Informação da
Assembleia Nacional do Equador

Miguel Landeros, Secretário Geral da
Câmara dos Deputados do Chile
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Conclusões
As apresentações foram seguidas por um período de perguntas e respostas, em que funcionários de diferentes parlamentos da região participaram de um
diálogo com os especialistas convidados. Para concluir a reunião, a Deputada María Inés Solís (Costa Rica) destacou o trabalho realizado pelas autoridades
do seu Parlamento para permitir que os poderes legislativos continuem a se reunir de maneira virtual, e a Deputada Elizabeth Cabezas, enfatizou a
importância da contínua colaboração entre os parlamentos por meio do ParlAmericas.

Principais considerações para a realização de
sessões virtuais

A experiência e as boas práticas do Congresso
Nacional do Brasil, do Congresso Nacional do Chile e
da Assembleia Nacional do Equador, bem como dos
participantes, incluindo o Congresso Nacional do
Paraguai, que também começou a se reunir virtualmente, nos permite aprofundar nosso conhecimento à medida que continuamos avaliando opções
e definindo soluções que melhor se adequam aos
nossos parlamentos e às circunstâncias nacionais.

Estabelecer funcionalidades que garantam a segurança no
uso de aplicativos ou ferramentas digitais durante sessões
virtuais.
Apoiar os parlamentares e suas respectivas equipes durante
sessões remotas, caso tenham problemas ou dúvidas.
Treinar funcionários do parlamento e legisladores no uso de
ferramentas tecnológicas.
Continuar com a informatização e digitalização dos
processos parlamentares, incluindo comunicações internas e
assinatura eletrônica, para facilitar o processo de transição
para sessões virtuais.

Deputada María Inés Solís
(Costa Rica)

Fortalecer a abertura legislativa para garantir transparência,
prestação de contas, participação pública, ética e probidade
na transição para processos parlamentares virtuais.
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Parlamentos Representados

Argentina

Chile

Equador

México

Bolívia

Colômbia

El Salvador

Panamá

Brasil

Costa Rica

Guatemala

Paraguai

Canadá

República
Dominicana

Honduras

Peru

Podcasts do ParlAmericas
Inscreva-se no Podcast do ParlAmericas
peloiTunes ou Google Play , para ouvir as
as sessões de nossas reuniões.

Esta reunião foi possível graças ao generoso apoio do Governo do
Canadá, por meio do seu Ministério de Relações Exteriores.
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PARLAMERICAS
ParlAmericas é a instituição que promove
a DIPLOMACIA PARLAMENTAR no SISTEMA
INTERAMERICANO

ParlAmericas promove o PARLAMENTO
ABERTO apoiando os princípios da
transparência, prestação de contas,
participação cidadã e da ética e probidade

ParlAmericas é composto pelas
35 LEGISLATURAS NACIONAIS da
América do Norte, Central, do Sul e do
Caribe

ParlAmericas respalda as políticas e
medidas legislativas para mitigação e
adaptação dos efeitos das MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

ParlAmericas facilita o intercâmbio
das MELHORES PRÁTICAS parlamentares
e promove o DIÁLOGO POLÍTICO
COOPERATIVO

ParlAmericas trabalha para o fortalecimento
da democracia e governança através do
acompanhamento de PROCESSOS
ELEITORAIS

ParlAmericas transversaliza a IGUALDADE
DE GÊNERO atuando a favor do
empoderamento político das mulheres e da
aplicação de uma perspectiva de gênero no
trabalho legislativo

ParlAmericas está sediada em OTTAWA,
CANADÁ

Secretaria Internacional do ParlAmericas
703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canada
Telephone: +1 (613) 947-8999
www.parlamericas.org | info@parlamericas.org

