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Sistema de Apoio ao Processo Legislativo
Apresentação do Sistema
Histórico:
O Processo Legislativo (PL) é o principal conjunto de atividades de uma Casa
Legislativa. A sua automatização foi definida como prioridade pelo grupo temático de
desenvolvimento de produtos e tecnologia do Programa Interlegis, por estar intimamente
ligado ao trabalho dos parlamentares, o que pode impulsionar o processo de informatização da
Casa.
O sistema está sendo desenvolvido de forma evolutiva, com o lançamento de versões
que incorporem as sugestões e recomendações feitas pelos membros da Comunidade Interlegis.
Objetivo primário:
O sistema visa automatizar uma das principais rotinas de uma Casa Legislativa,
principalmente casas de pequeno e médio porte, a fim de aumentar a agilidade e a exatidão
das atividades decorrentes do processo legislativo.
Objetivos secundários:
•

Permitir a recuperação ágil de informações sobre a tramitação das matérias
legislativas;

•

Dar maior transparência ao processo legislativo, permitindo o acompanhamento das
alterações realizadas nas proposições apresentadas;

•

Organizar o acervo de documentos gerados durante o processo legislativo;

•

Permitir a inserção da Casa na rede de informações legislativas que está sendo definida
pelo Programa Interlegis.

Funções implementadas na versão 1.0:
1.

Cadastros

Permitir a consulta e a manutenção dos seguintes cadastros a partir de dados (nome,
legislatura, partido, situação, etc):
Parlamentares - dados atuais (de identificação e de qualificação) e históricos
dos membros da Casa Legislativa;
Comissões – dados de identificação, qualificação e composição das Comissões
Legislativas;
Mesa Diretora – dados da composição do órgão dirigente da Casa Legislativa.
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2.

Matérias Legislativas

Manter um cadastro com as matérias legislativas apresentadas, bem como as matérias
acessórias a estas (emendas, requisições, pareceres, substitutivos, etc.);

3.

•

Permitir apresentação e distribuição de matérias que tramitarão em Plenário e nas
Comissões;

•

Monitorar o tempo de tramitação;

•

Registrar e permitir o acompanhamento da situação e das alterações ocorridas
durante a tramitação da matéria;

•

Permitir pesquisa por autor, título, assunto, data, tipo e número do documento ou
qualquer palavra do texto da proposição.
Normas Jurídicas

Manter o acervo de leis e demais normas elaboradas pela Casa Legislativa, com a
possibilidade de consulta por número, tipo e assunto.
4.

Ordem do Dia

Tornar disponível a pauta das sessões legislativas, com informações sobre os temas
discutidos em Plenário.
Evolução do sistema
Esta versão é a 1.0 Beta1, isto é, uma versão de testes que contém todas as funções
citadas acima. O lançamento da versão 1.0 definitiva está programado para setembro de 2001,
e para tanto o Programa Interlegis conta com a colaboração das Casas que se propuserem a
utilizar o SAPL nesta fase, apontando suas falhas e sugerindo aperfeiçoamentos.
Novas funções estão previstas e serão implementadas na versão 2.0, além daquelas que
forem sugeridas como prioridades pelos participantes da Comunidade do Poder Legislativo. As
novidades já definidas para a versão 2.0 serão as seguintes:
•

Gerenciamento de documentos legislativos em texto integral, que permitirá o
armazenamento, indexação e recuperação total ou parcial do texto integral de
documentos relacionados ao processo legislativo;

•

Fluxo de tramitação da matéria pré-estabelecido, de acordo com as normas da Casa
Legislativa (Regimento Interno, Lei Orgânica, Constituição).
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