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Assessoramento 
Institucional no 

Poder Legislativo  Atributos 

 Agilidade 

 Confiabilidade 

 Transparência ao trabalho legislativo  



Assessoramento 
Institucional no 

Poder Legislativo  Sistemas de apoio ao 
processo legislativo 

 SIGA BRASIL – Orienta o parlamentar na 
elaboração do Orçamento  

 SICON – Sistema de Informações do 
Congresso Nacional  

 ORDIA – Ordem do Dia do SF de forma 
eletrônica 



 MATE – Matérias em tramitação  

 SIL – Sistema de Informações Legislativas  

 SEDOL – Envio Eletrônico de Documentos  

Sistemas de apoio ao 
processo legislativo 



SIGA BRASIL 
 Planejamento e execução atuais e passadas 

 Consultas pré-definidas 

 Consultas personalizadas com níveis diferentes de 
profundidade e agrupamento de dados 

 Cruzamento de informações 

 Aberto ao público via Internet   



SICON 

 Toda a legislação nacional em único ponto 

 Matérias em Tramitação no Senado 

 Discursos de Senadores 

 Publicações das Bibliotecas da rede RVBI 
(livros, revistas, jornais)  



 Pauta do dia 
 Oradores inscritos 
 Avisos, Notas e Informações 

 Projetos aguardando apresentação de emendas 
 Interposição de recursos ou tramitação em regime de 

urgência 
 Agenda para o mês 
 Resultado das votações 
 Etc. 

ORDIA 
 Matérias a serem apreciadas 



MATE 
 Acompanhamento completo do andamento das 

matérias 

 Acesso aos textos integrais 

 Proposição 

 Legislação citada 

 Emendas 
(somente nas Comissões por enquanto)  



SIL 
 Acesso a: 

 Agendas 

 Atas 

 Resultados 

 Pareceres 

 Composições 

 Notas taquigráficas: Comissões e Plenário  



SEDOL 
 Permite aos gabinetes enviarem à 

Secretaria Geral da Mesa textos, em meio 
magnético, de documentos relacionados 
ao processo legislativo, como projetos, 
pareceres, pronunciamentos  e discursos    



 EMENDAS 

 SVE – Sistema de Votação Eletrônica 

 ACCOR – Composição das Comissões 

 SITAQ – Apoio à taquigrafia 
(com áudio do plenário on-line) 

 SAC – Acompanhamento da Cons. Legislativa 

Outros 
 SELOR  CPI 
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 Rotinas básicas administrativas 

 Agendas (Plenário, comissões, audiências, etc.) 

 Correspondências (prefeituras, entidades, eleitores, 
autoridades, etc.) 

  Administração do Gabinete (material,, pessoal, 
 etc.) 

  Outras 



Ações políticas 
 Orador (discursos, apartes, encaminhamentos) 

 Legislador (projetos de lei, comissões, planos nacionais e 
setoriais de desenvolvimento) 

 Orçamento (elaboração, execução) 

 Representante (Unidade da Federação, cidadãos, 
acordos internacionais) 

 Julgador (contas e atos do Poder Executivo, CPIs) 

 Prestação de contas (site na internet, boletim 
eletrônico, correspondências) 

 Outras 



Apoio direto ao Senador 

 Gabinete 24 horas (mobilidade, VPN, wireless, 309sul, 
internet) 

 Portal (divulgação e acesso a serviços informatizados) 

 Sistemas (SEDOL, ODE, MATE, WebGab, GabFlow, 
MultiAgendas) 



Apoio às assessorias e à infra-estrutura 

 Portal (divulgação e acesso a serviços informatizados) 

 Sistemas(SEDOL, ODE, MATE, WebGab, GabFlow, 
MultiAgendas) 



 Agilidade 

 Confiabilidade 

 Transparência 
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