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• O que é o Programa e-Cidadania? 
– Propósito e alcance 

• Breve Histórico 
– Por que foi estruturado dessa forma 

– Estrutura atual 

– Relação com outras áreas do Senado 

• Produtos e serviços oferecidos 

• Redes sociais e participação 

• Resultados 



 

• Interatividade 

• Participação 

– Cidadania 

– Aprendizado  

• Foco nas atribuições constitucionais 

• Meio: Tecnologia da Informação 



• Trabalhos de outros órgãos 

– E-democracia (CD) 

– Consulta Pública (MJ) 

– Parlamentos de outros países (NZ, GB, ...) 

• Patrocínio SGM, SCOM, DGER 

• Grupo de trabalho 



• Proposta do Programa baseada em 

– Atribuições do Poder Legislativo 

– Interatividade 

– Agregação de conteúdo  

– Participação efetiva e não somente comunidades 
de discussão 

 



• Valorização do modelo representativo mas...  

• Com mecanismos de participação efetiva 

– Modelo da sugestão legislativa da CDH combinado 
com o art. 409 do RISF 

– Processo de participação com apoio da sociedade 

– Sinergia com a vontade parlamentar de dar 
andamento 

– Não usurpação do modelo constitucional das leis 
de iniciativa popular 







 

e-Representação 

• Audiências 
públicas 
interativas 

• Proponha uma 
audiência 
pública 

• Apoie uma 
proposta de 
audiência 

e-Legislação 

• Proponha um 
projeto de lei 

• Apoie uma 
proposta de 
projeto de lei 

• Opine sobre 
projetos 

• Consulta pública 

 

e-Fiscalização 

• Orçamento Fácil 

• Dados Abertos 
Legislativos 

• Siga Brasil 

• GeoSiga 

• Portal da Copa 

 

Iniciativa de parlamentar 
Iniciativa de cidadão 
Disponibilidade automática 
Consulta a sistemas e relatórios prontos 





(...) 



(...) 



•  Da Secretaria da Comissão 

•  Do Gabinete do Senador 

Solicitação 

•  Cadastro da audiência no Portal e-Cidadania (Comissão, Data, Local, Finalidade, 
Convidados, Documentos de Referência) e no Portal das Comissões 

•  Elaboração de material publicitário (Mail Marketing, Power Point, post para 
redes sociais) 

Preparação 

• Distribuição do material publicitário à Comissão e órgãos de comunicação do 
Senado 

• Localização de grupos e pessoas influentes interessadas no tema da audiência 

• Convite por e-mail, Facebook e Twitter 

Divulgação 



• Canal da TV Senado na Internet 

Transmissão ao vivo  

• Destaque para a possibilidade de participação via Internet (e-Cidadania) e telefone (Alô Senado) 

Fala inicial do presidente 

• Equipe de Apoio ao Programa e-Cidadania 

• Simples análise de vocabulário 

Moderação dos comentários 

• Análise de pertinência/oportunidade pela Secretaria, Assessoria ou Consultoria 

• Impressão e entrega ao presidente, para leitura e endereçamento a um convidado/senador 

Encaminhamento dos comentários à mesa 

• Publicação dos trechos de vídeo disponibilizados pela TV Senado e das notas taquigráficas 

Pós-audiência 



Totais acumulados 

Audiências  99 

Comentários 1.916 

Cidadãos 460 



Registro da proposta 

Avaliação de conformidade 

Publicação no Portal 

Prazo para apoiamento 

Encerramento ou Encaminhamento 





Seleção da proposta 

Identificação do cidadão 
(Nome e email) 

Confirmação do apoio 
(Link no email) 



Totais acumulados 

Audiências  696 

Apoios 494532 

Acompanhamentos 33441 

Cidadãos Proponentes 510 



Registro da ideia 

Avaliação de conformidade 

Publicação no Portal 

Prazo para apoiamento 

Encerramento ou Encaminhamento 



Seleção da proposta 

Identificação do cidadão 
(Nome e email) 

Confirmação do apoio 
(Link no email) 



Totais acumulados 

Ideias 1.606 

Apoios 101.036 

Acompanhamentos 33.881 

Cidadãos Proponentes 1.004 









Totais acumulados 

Matérias opinadas 255 

Opiniões registradas 3.306 

Ranking de matérias 
PEC 73/2013 Carreira única para a Polícia Federal 1076 

PEC 51/2013 Desmilitarização das polícias 648 

PLC 37/2013 Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 298 

PLS 53/2011 Aposentados e pensionistas dos cargos técnico-administrativos em educação 104 

PLS 171/2011 Sistema de controle de munições 82 

PLC 122/2006 Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor 76 

PEC 61/2013 PEC dos Seringueiros / Soldados da Borracha 70 





• Ano: 2012 

• Sem participações 

Estatuto da Juventude 

• Ano: 2013 

• Comentários: 463 

• Votos a comentários: 2 

• Cidadãos: 40 

Anteprojeto do Novo Código Comercial 

• Ano: 2014 

• Comentários: 487 

• Votos a comentários: 584 

• Cidadãos: 366 

PLS 397/2011 – Validade da aprovação na 1ª etapa da OAB 
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