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I - INTRODUÇÃO 
  
  

Em 2009, a Câmara dos Deputados  inaugurou uma  nova  etapa em sua  história 
ao adotar a Gestão Estratégica para a área de apoio técnico-administrativo e legislativo. 

Para comunicar esse modelo, foi produzido, pela primeira vez, de forma 
coordenada e sistêmica, um Mapa Estratégico Corporativo, fruto da aplicação de uma 
metodologia mundialmente consagrada de planejamento. O modelo tem na busca pela 
excelência dos processos administrativos e legislativos o seu principal foco. Todas as 
perspectivas da base do mapa convergem para a consolidação de um Papel Institucional 
em que os servidores da Casa, com excelência, contribuem para o exercício da 
cidadania, para a melhoria da democracia representativa, para o fortalecimento 
institucional do Poder Legislativo e para o aperfeiçoamento da função legislativa, 
fiscalizatória e representativa. 

A aplicação dessa nova metodologia gerencial permitirá à Mesa Diretora e à 
administração estabelecer indicadores e metas para acompanhar – juntamente com toda 
a sociedade brasileira –, em tempo real, o desempenho de unidades administrativas e de 
suas equipes. Isso fará com que a Câmara dos Deputados aumente de forma substancial 
a sua capacidade de prestar contas à sociedade no que diz respeito ao uso dos recursos 
humanos, materiais e orçamentários à sua disposição. É mais uma contribuição para o 
processo de transparência no trato da coisa pública. 

Com o novo ciclo de Gestão Estratégica que se avizinha, a Câmara dos Deputados, 
com os seus 185 anos de história, torna-se verdadeiro modelo de gestão pública, 
reconhecida pelas diversas instituições federais, estaduais e municipais pela busca 
contínua de seu aperfeiçoamento e de práticas de excelência administrativa.  

 
 

II – COMPLEXO ARQUITETÔNICO 
 
 

O complexo arquitetônico principal da Câmara dos Deputados compreende o 
conjunto de edifícios situados ao longo do Eixo Monumental e entorno, a incluir o Edifício 
Principal, Anexo I, Anexo II, Anexo III, Anexo IV e Bloco de Lideranças Partidárias. A 
soma da área construída de todos esses edifícios alcança aproximadamente 150 mil m². 
 Por esses espaços, conectados segundo uma série de corredores, esteiras e 
rampas de acesso, circulam diariamente entre 20 e 30 mil pessoas. 
 A estrutura da Câmara funciona como uma espécie de cidade, onde são 
encontrados serviços extremamente qualificados e de alto valor agregado para a 
população de servidores e usuários. Além das áreas administrativas e legislativas, 
funcionam nos edifícios agências bancárias, restaurantes, lanchonetes, bancas de 
revista, agência dos Correios, barbearia, áreas de exposição, entre outras, que garantem 
a vitalidade do espaço, transformando este conjunto arquitetônico em um dos mais 
complexos de Brasília. 
 Além disso, há cerca de 210.000m² de área verde sob os cuidados da Câmara — o 
equivalente a 21 campos de futebol. Desse total, 140.000m² são compostos pelos 
gramados em torno do Palácio do Congresso Nacional (Edifício Principal), pelo jardim de 
palmeiras imperiais próximo à Praça dos Três Poderes e por outras áreas circundando os 
demais anexos e edifícios pertencentes à Casa. Também estão incluídos os espaços 
verdes nas Superquadras 202 e 302 Norte e 111 e 311 Sul, onde se situam os 
apartamentos funcionais destinados a Parlamentares. Desde novembro de 2008, data da 
comemoração dos 20 Anos da Assembleia Nacional Constituinte, a Câmara incorporou 
mais 70.813m² de área verde ao adotar o Bosque dos Constituintes, localizado próximo 
à Praça dos Três Poderes.   
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III – EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA 
 
1. ECONOMIA 

 
Uma das grandes preocupações desta administração é a de controlar os gastos da 

Casa, com o objetivo de otimizar a alocação dos recursos públicos. 
Nesse sentido, dentre os objetivos estratégicos da Câmara dos Deputados, 

podemos citar especificamente o de "aperfeiçoar o planejamento e a execução da 
aquisição e do suprimento de bens e serviços", que visa à adoção de procedimentos para 
que a Casa tenha sempre à disposição e empregue, de maneira eficiente, eficaz e com 
qualidade, os recursos de infraestrutura, materiais, patrimoniais, logísticos, tecnológicos 
e financeiros para o melhor cumprimento de seu papel institucional. 

Além das diretrizes, objetivos e metas definidas no Planejamento Estratégico da 
Câmara dos Deputados, a Presidência e a Mesa Diretora, em observância aos princípios 
constitucionais da eficiência e da publicidade, promoveram, no decorrer deste ano, 
importantes alterações na legislação que disciplina o uso das cotas/verbas 
parlamentares.  

Merece destaque a instituição, por meio do Ato da Mesa n. 43, de 21/5/2009, da 
Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar. Trata-se da aglutinação, em uma única 
rubrica, dos recursos da Cota Postal-Telefônica, da Verba Indenizatória do Exercício 
Parlamentar e da Verba de Transporte Aéreo. 

O referido Ato contempla aprimoramentos no controle da utilização dos recursos e 
promove a redução de despesas, em virtude de: 

• reduzir em 20% os valores antes atribuídos às cotas de passagens aéreas, o que 
representa uma economia anual de R$ 17.887.029,72 (em 2009, a economia foi 
de aproximadamente R$ 11 milhões);  

• restringir a utilização de transporte aéreo ao próprio parlamentar e aos seus 
assessores;  

• vincular o uso da Cota ao exercício da atividade parlamentar;  
• determinar a publicação detalhada dos dados relativos à utilização da Cota no 

Portal Transparência da Câmara dos Deputados na Internet;  
• determinar a dedução automática em folha de pagamento de valores relativos ao 

uso indevido da Cota.  
As ações voltadas à melhoria na utilização de recursos financeiros levaram em 

consideração também a preocupação ambiental. Com isso, a partir das ações 
implementadas nos últimos anos, a Casa alcançou, em 2009, a economia de R$ 3,9 
milhões em relação ao consumo de energia. Isso significa uma redução de 1 milhão de 
watts no consumo anual. 
 

 
2. MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 
 

2.1 Implementação de ponto eletrônico para controle de frequência nas 
sessões noturnas 

  
A fim de garantir ainda maior transparência das ações administrativas da Casa, ao 

longo de 2009 e 2010 foram realizados pregões eletrônicos para a contratação de 
empresa para a execução da infraestrutura elétrica e de rede para a instalação dos 
equipamentos de coleta de ponto, bem como para a aquisição dos referidos aparelhos.        

A instalação dos primeiros equipamentos ocorreu em dezembro de 2009 e o início 
da utilização do ponto eletrônico para aferição de frequência de horas noturnas em 
março de 2010.  

 
2.2  Acordo de Cooperação entre a Câmara dos Deputados e o SENAC 



 6 

 
Em razão do sucesso da implementação da lanchonete-escola no Centro de 

Formação e Treinamento (CEFOR), foi ampliado o acordo de cooperação com o SENAC. 
Nessa segunda fase, foram implantadas unidades de alimentação tipo escola no 
restaurante do 10º andar do Anexo IV, na lanchonete do Ed. Principal e na lanchonete 
do Plenário Ulysses Guimarães. 

Os espaços foram reformados para se adaptarem às normas da Vigilância 
Sanitária e para a realização de atividades pedagógicas. 

A ampliação do Acordo ainda prevê treinamento dos funcionários terceirizados nas 
áreas de copa, limpeza e conservação, e especialmente sobre ações voltadas para o 
meio ambiente, o que reforça o compromisso da Casa com as ações de gestão ambiental 
e de responsabilidade social. 

 
2.3 Reforma dos Imóveis Funcionais 
 
Foi dada continuidade à reforma dos prédios de propriedade da Câmara dos 

Deputados a serem ocupados por Parlamentares e suas famílias. Os principais objetivos 
desse projeto são:  

• a conservação e a valorização dos blocos funcionais (patrimônio público); 
• a redução de custos em relação a gastos correntes, reparos e manutenção; e 
• a redução dos dispêndios a título de auxílio-moradia concedido aos Deputados.  
Foram rescindidos os contratos com as empresas que se mostraram incapazes de 

concluir as obras de alguns prédios, bem como com aquelas que desistiram de reformar 
os blocos de apartamentos. Em virtude disso, no ano de 2009, foram lançados dois 
novos editais para dar continuidade às reformas. 

Em 2010, a Casa se dedicou ao acompanhamento da conclusão das reformas dos 
seis edifícios residenciais dos parlamentares. E está prevista para o primeiro semestre de 
2011 a entrega de 96 apartamentos reformados. 

Encontra-se em andamento a elaboração do projeto básico para licitação, em 
2011, da reforma dos blocos C, D e E da SQN 302. 

 
2.4 Construção do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados - Cetec 

Norte 
 
Com o apoio da Mesa Diretora, foi estudado e aprovado pela Administração da 

Casa o projeto para a construção do Centro de Tecnologia (Cetec). A exemplo do que 
ocorre em outras organizações em âmbito mundial, em razão da necessidade cada vez 
maior de interação da sociedade com o setor público, a expansão na demanda de 
equipamentos de informática na Câmara tem levado a um aumento significativo da 
quantidade de equipamentos que vêm sendo adquiridos pelo Centro de Informática — 
Cenin, tornando necessárias, consequentemente, novas áreas destinadas às máquinas 
de servidores de rede e armazenagem de dados — os chamados Centros Tecnológicos, 
ou Cetecs. 

Os princípios de segurança por redundância de equipamentos sugeriram a 
construção de um novo Cetec (denominado Cetec II ou Cetec Norte) no Complexo 
Avançado da Câmara dos Deputados, de modo a interligá-lo a sistemas lógicos, 
telefônicos e elétricos totalmente independentes daqueles existentes no Complexo 
Principal da Câmara dos Deputados. 

O projeto do Cetec Norte foi concebido como parte de um plano amplo de 
ocupação do Complexo Avançado, contemplando a plenitude do potencial urbanístico da 
área — dois pavimentos com terraço e três subsolos destinados a garagens. 

O edifício abrigará infraestrutura de redundância aos sistemas de informática da 
Casa, além de uma unidade para serviços de segurança, a administração do Complexo 
Avançado, posto médico e depósito. 

A fim de viabilizar o Cetec Norte, foi realizada uma concorrência para a 
contratação das obras civis correspondentes à primeira etapa e execução de quatro 
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módulos do total de 16 que compõem o edifício. 
Até o final de 2010 foram executados 14% da obra, com previsão de término em 

agosto de 2011.  Além disso, foi contratado o fornecimento e a instalação da entrada de 
energia em média tensão, da subestação elétrica, do cabeamento elétrico, dos quadros 
elétricos de grande porte e dos demais componentes do sistema de alimentação elétrica 
do edifício do Cetec Norte. 

Também para 2011 está prevista a licitação da segunda etapa da obra: a 
execução de mais quatro módulos do edifício, três subsolos de garagem e rampa de 
acesso. 

 
2.5 Reforma do CETEC 1 
 
Tendo em vista a demanda por espaço e infraestrutura para abrigar os novos 

equipamentos de armazenagem e processamento de dados a serem adquiridos pelo 
Centro de Informática, está em andamento a reforma do Centro de Tecnologia 1, 
localizado no subsolo do Edifício Anexo IV.  

Essa reforma compreende remanejamentos de espaço físico, instalação do piso 
elevado já adquirido, aquisição de material elétrico e de infraestrutura para reforma das 
instalações gerais, contratação da reforma dos sistemas de detecção, alarme e combate 
a incêndio e contratação da reforma do sistema de ar condicionado. Tais serviços serão 
executados até abril de 2011. 

 
2.6 Modernização e expansão do Sistema de Alimentação Ininterrupta 

(no-breaks) e de Geração de Emergência (geradores) no Complexo Principal e 
Complexo Avançado 

 
Trata-se de ação integrante do “Plano de Modernização das Instalações Gerais do 

Complexo Arquitetônico da Câmara dos Deputados”. 
Foi realizado pregão eletrônico nº 203/2009 e contratados os serviços de 

fornecimento e instalação para a modernização do sistema de geração de emergência do 
Anexo IV no valor de R$ 495.000,00, executados em 2010. 

Entre 2009 e 2010, foram ainda adquiridos e instalados 14 novos sistemas de no-
breaks para a Casa, atendendo áreas prioritárias antes não contempladas, que garantem 
a iluminação do Plenário Ulysses Guimarães, o funcionamento dos sistemas de áudio e 
vídeo do Plenário Ulysses Guimarães, da Taquigrafia, do auditório da TV Câmara e do 
Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Em 2008 foi realizado o pregão 
eletrônico nº 245/2008 no valor de R$ 568.394,92 para fornecimento e instalação de 
sistemas de no-break cujos serviços foram executados em 2009. 

Foi contratado para o Complexo Avançado, em dezembro de 2010, por meio do 
Pregão nº 266/2010, o fornecimento e a instalação de sistema de geração de 
emergência, no valor de R$ 2.440.000,00, bem como o fornecimento e instalação de 
sistema de no-break, no valor de R$ 1.139.990,00, por meio do Pregão nº 260/2010. 

 
2.7 Modernização de projetores do painel de votação do Plenário Ulysses 

Guimarães 
 
O Sistema de Votação Eletrônica da Câmara dos Deputados é composto por um 

conjunto de equipamentos de processamento de dados e dois painéis de exibição 
(videowall) instalados no Plenário, sendo que estes últimos estão sendo substituídos. 

Os painéis atuais, instalados em 1998, constituem-se de cubos de retroprojeção, 
cujos componentes encontram-se fora de linha de produção há vários anos. A 
expectativa inicial de dez anos de vida útil dos equipamentos foi superada pelos esforços 
de manutenção, seja por meios próprios, seja pela contratação em empresas 
especializadas, mas a situação tornou-se crítica no último ano em razão da 
indisponibilidade de peças de reposição no mercado, o que tem comprometido a 
confiabilidade do sistema, sendo esta a principal motivação para a troca. 
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Os novos painéis, compostos de monitores de LCD, no formato widescreen, que 
constituem a opção tecnológica de relação custo/benefício mais vantajosa para a Casa, 
foram adquiridos. A licitação incluiu novos equipamentos, instalação, treinamento e 
serviços de suporte técnico durante o período de garantia. A acirrada disputa durante o 
pregão proporcionou a redução de 25% em relação ao preço inicialmente estimado. 

 
 

3. MANUTENÇÃO DA CASA 
 
 
3.1 Filtros de água 
 
Foram adquiridos 130 sistemas de purificação de água para a Câmara dos 

Deputados, tendo em vista projeto de substituição das garrafas de água mineral por 
filtros de parede. A ação vem sendo executada desde 2008. 

 
3.2 Substituição do carpete do Salão Verde 
 
Foi contratada a substituição do carpete do Salão Verde. A troca ocorrerá em 

janeiro de 2011 e se faz necessária em função do desgaste natural do uso, uma vez que 
este espaço é uma das áreas com maior circulação no Congresso Nacional. 

 
3.3 Troca da iluminação do Ed. Anexo III 
 
Foi substituída a iluminação dos sistemas do Edifício Anexo III. Trata-se de uma 

ação continuada e integrante do Plano de Modernização dos sistemas de iluminação do 
Complexo Arquitetônico da Câmara. 

 
  

4. GESTÃO ESTRATÉGICA  
 

Em 2009, o modelo de Gestão Estratégica utilizado pela Casa foi destaque em 
painel realizado em Genebra, Suíça, pela União Interparlamentar. O encontrou tratou do  
tema “Gestão Estratégica em Parlamentos.” A Câmara dos Deputados também 
apresentou suas conquistas no Congresso Latino Americano de Administração, realizado 
em 2009.  

A fim de garantir a execução desse modelo, foram definidos 11 programas e 
projetos estruturantes, assim considerados porque, com grande impacto em pessoas, 
processos e tecnologias, são essenciais para promover o salto qualitativo almejado. 

Ao longo dos anos de 2009 e 2010, a Câmara dos Deputados também se dedicou 
a capacitar seu corpo de funcionários no tema Gestão Estratégica, a fim de garantir que 
todos na Instituição trabalhem de maneira padronizada, o mais eficiente e efetivamente 
possível, de acordo com a metodologia de Gestão de Projetos desenvolvida para a Casa. 

 
Ações realizadas no biênio 2009/2010: 
 

• Elaboração do Mapa Corporativo Estratégico; 
• Preparação do Relatório de Gestão para o TCU; 
• Alinhamento estratégico de projetos setoriais aos programas e projetos corporativos 

estruturantes; 
• Definição dos programas e projetos corporativos estruturantes; 
• Construção e publicação do Portal da Estratégia; 
• Lançamento da Gestão Estratégica (Mapa Corporativo, programas e projetos); 
• Elaboração do Plano de Comunicação da Gestão Estratégica; 
• Elaboração, edição e publicação de nove edições do Boletim da Estratégia; 
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• Elaboração, aplicação e análise dos resultados da Pesquisa sobre o Boletim da 
Estratégia; 

• Elaboração do Modelo de Governança da Gestão Estratégica;  
• Elaboração do Manual de Procedimentos dos Escritórios Setoriais de Gestão (em 

andamento); 
• Elaboração de relatórios de acompanhamento dos programas e projetos 

estruturantes; 
• Preparação e realização das Reuniões de Avaliação da Estratégica (RAEs) 

corporativas; 
• Promoção de reuniões entre os gerentes de projetos e programas estruturantes para 

identificação de pontos de convergência, termos de abertura, declarações de escopo 
e Estruturas Analíticas dos Projetos (EAPs); 

• Definição dos indicadores corporativos; 
• Elaboração e mensuração de indicadores; 
• Consultoria e suporte ao desenvolvimento do Planejamento Estratégico na Diretoria-

Geral (DG), no Centro de Informática (Cenin) e no Departamento de Apoio 
Parlamentar (Deapa); 

• Acompanhamento e supervisão dos programas e projetos estruturantes; 
• Apoio à estruturação dos Escritórios Setoriais de Gestão Estratégica; 
• Apresentação de estudo sobre interdependência entre programas e projetos; 
• Planejamento e execução de ações para o envolvimento da Área Político-Legislativa; 

e  
• Acompanhamento dos processos que receberam o selo da gestão estratégica. 
 
 

 
Figura 1 – Mapa Estratégico corporativo 
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4.1 Gestão de Projetos 
 

Nesse novo e desafiador cenário, proposto com a implementação da Gestão 
Estratégica na Casa, os projetos, bem como sua correta e eficiente gestão, 
desempenham importantíssimo papel, pois é por meio deles que o planejamento 
estratégico será sistematicamente concretizado. Para garantir essa eficiência, o projeto 
“Gestão de Projetos” foi definido como estruturante no Planejamento Estratégico 
Corporativo. 

Com o objetivo de homologar o ambiente corporativo de projetos, foram 
cadastrados projetos estratégicos de todas as áreas da Casa. Com a aquisição definitiva 
da ferramenta corporativa de gestão de projetos, o Project Server, e da ferramenta MS 
Project para gerentes de projetos, será possível agregar produtividade à gestão de 
projetos na Casa por meio da customização do ambiente com base na metodologia e no 
modelo de governança adotados internamente.  

Ao longo de 2009 e 2010, a metodologia proposta foi disseminada para os 
servidores que atuaram e atuarão como gerentes de projetos. A consolidação das 
melhores práticas de gerenciamento de projetos na Câmara dos Deputados firma-se 
ainda pela introdução de recursos de acompanhamento em nível estratégico dos projetos 
em andamento na Casa, como painéis de controle com indicadores que auxiliam a 
tomada de decisões e a garantia da transparência dos processos de gestão por meio do 
compartilhamento de áreas de trabalho dos projetos corporativos.  

Nesse âmbito podem-se enumerar as seguintes ações: 
• Aquisição e gerenciamento da instalação de licenças do MS Project Professional para 

apoio aos gerentes de projeto; 
• Aquisição e gerenciamento da instalação da ferramenta Project Server e estruturação 

dos ambientes de treinamento, homologação e produção; 
• Elaboração do Plano de Comunicação da Gestão de Projetos; 
• Elaboração, aplicação e análise dos resultados da Pesquisa sobre o perfil dos 

Gerentes de Projeto da Câmara dos Deputados; 
• Revisão e atualização da metodologia de Gestão de Projetos; 
• Elaboração dos fluxos e manual eletrônico da Gestão de Projetos; 
• Levantamento, especificação dos requisitos do ambiente corporativo de projetos – 

Project Server; 
• Suporte à elaboração do projeto básico para contratação do serviço de customização 

do ambiente corporativo de projetos – Project Server; 
• Implantação do Ambiente Corporativo de Projetos; 
• Construção e publicação do novo Portal de Projetos; 
• Criação da comunidade virtual da Gestão de Projetos na ferramenta e-Democracia; 
• Elaboração dos módulos 1 e 2 do Curso de Gestão de Projetos; 
• Treinamento em Gestão de Projetos para servidores da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal. 
 

 
4.2. Gestão de Processos 

 
Com o objetivo de racionalizar recursos humanos e materiais e otimizar o fluxo 

dos processos na Casa, o projeto “Gestão de Processos” foi definido como estruturante 
no Planejamento Estratégico Corporativo. 

Ações realizadas: 
• Projeto básico para aquisição de solução corporativa de Gestão de Processos –  

solução de modelagem, documentação, simulação e publicação de processos de 
negócio; 

• Pesquisa, definição e disponibilização de ferramenta de desenho de processos para 
uso temporário (utilizada até a aquisição da solução corporativa); 

• Pesquisa e definição da notação gráfica Business Process Management Notation 
(BPMN) como padrão para o desenho de processos na Casa; 
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• Elaboração e disponibilização no Portal da Gestão Estratégica do Guia Preliminar de 
Referência em Gestão de Processos; 

• Treinamentos em Gestão de Processos e notação BPMN para servidores da Casa, com 
prioridade à formação de integrantes dos Escritórios Setoriais de Gestão Estratégica e 
gerentes de projetos relacionados ao tema; 

• Mapeamento e modelagem do processo-piloto de Aquisição – acompanhamento e 
suporte metodológico ao Projeto de Sistematização do Processo de Aquisição, 
envolvendo a formalização do projeto, a definição do escopo, bem como a descrição 
do processo, o mapeamento de rotinas, a identificação de fatores críticos de sucesso 
do processo junto aos interessados e a formalização de relatório de recomendação de 
melhorias; 

• Mapeamento e modelagem do processo-piloto de Apoio à Realização de Eventos – 
acompanhamento e suporte metodológico ao Projeto de Melhoria do Processo de 
Apoio à Realização de Eventos, envolvendo: formalização do projeto, mapeamento 
das rotinas executadas na Coordenação e Relações Públicas/Secom referentes ao 
agendamento de espaços para eventos e serviços de apoio a eventos em geral, 
incluindo sessões solenes. Levantamento de requisitos para construção do Sistema 
de Gestão de Eventos, em desenvolvimento pelo Cenin, que contribuirá 
positivamente para a melhoria do processo. Estudos para a implementação de 
estrutura organizacional que centralizará a gestão do processo na Casa; 

• Procuradoria Especial da Mulher – participação no grupo de trabalho que definiu as 
atribuições técnicas da Procuradoria Especial da Mulher e competências requeridas 
para a atuação dos servidores que seriam ali lotados; 

• Migração gradativa do Programa de Desmaterialização de Processos e Documentos à 
Gestão de Processos.  
 
O Programa de Desmaterialização vem sendo gradativamente incorporado às rotinas 
da Casa. Objetiva transferir rotinas de trabalho e documentos administrativos e 
legislativos (produção, tramitação e arquivamento) para meios digitais, 
proporcionando mais eficácia aos procedimentos e alternativas para a preservação 
de documentos históricos. As informações mantidas em meio digital ficarão cada vez 
mais acessíveis à população por meio do Portal da Câmara. 
 
A diminuição do consumo de papel e toner, bem como a redução da tramitação física 
e do arquivamento de documentos impressos proporcionam economia financeira 
para a Instituição e minimizam impactos negativos na natureza. Um dos principais 
objetivos do Programa de Desmaterialização é criar condições para que a Casa 
produza e veicule informações e documentos digitais, minimizando a necessidade de 
documentos impressos. Dessa forma, o Programa favorece a política de 
sustentabilidade ambiental da Casa, conduzida pelo Núcleo de Gestão Ambiental 
EcoCâmara. Cada resma de papel A4 não utilizada representa economia de 262,50 
litros de água, 14,8 Kwh de energia elétrica e 3 kg de celulose.  
 
No biênio 2009/2010, o Programa apoiou os seguintes projetos e ações: 
 

• Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados; 
• Projeto de Aquisição e Implantação de Ferramenta de Indexação e pesquisa no Portal 
da Câmara dos Deputados; 

• Projeto Pauta Eletrônica das Comissões – realização de entrevistas com Secretários 
de Comissão e Parlamentares para o levantamento de requisitos do sistema; 
elaboração da primeira versão do protótipo da interface de acesso às informações 
disponibilizadas no Portal da Câmara; implantação do projeto-piloto na Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. O sistema Pauta Eletrônica das 
Comissões permitirá que os deputados acessem, por meio de computadores 
integrados às bancadas, todas as informações referentes aos projetos em discussão 
no dia, proporcionando uma economia de aproximadamente 750 mil folhas ou 3,5 
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toneladas de papel por mês. Além disso, os deputados poderão acompanhar as 
reuniões realizadas simultaneamente em outras comissões e no Plenário Ulysses 
Guimarães. Pautas, atas e outros documentos não serão impressos sem necessidade, 
reduzindo impacto ambiental das atividades da Casa. 

 
 
5. GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO 
 

Ao Centro de Documentação e Informação (Cedi) compete gerir informação para 
fins institucionais, preservar a memória e o patrimônio cultural da Câmara dos 
Deputados e disseminá-los para a sociedade. 

Nesse sentido, por intermédio de suas coordenações, o Cedi desenvolveu as 
seguintes ações em 2009: 
 

5.1. Auxílio à pesquisa 
 

Aproximadamente 1.000 documentos históricos foram colocados à disposição de 
mestrandos e doutorandos oriundos de diversas partes do País, com vistas à realização 
de pesquisas acadêmicas. 
 

5.2. Biblioteca Digital 
 

Em outubro de 2009, foi lançada a Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, 
repositório de informações legislativas em áudio, vídeo e texto, desenvolvido 
conjuntamente pelo Centro de Documentação e Informação (CEDI) e pelo Centro de 
Informática (CENIN).  

O acervo inicial foi formado por 700 itens e, desde sua inauguração, no dia 15 de 
outubro, já houve: 

• 136.200 acessos; 
• 90.200 downloads; 
• 4.600 pesquisas ao acervo. 

A obra mais pesquisada nos meses de outubro e novembro foi a Constituição da 
República Federativa do Brasil em áudio, disponibilizada pelo Programa de Acessibilidade 
da Câmara dos Deputados, em parceria com a Rádio Câmara e a Coordenação Edições 
da Câmara, prioritariamente ao público com deficiência visual. 
 

5.3. Composição do acervo bibliográfico 
 

Para a composição do acervo bibliográfico da Câmara dos Deputados foram 
adquiridos: 

• 2.118 títulos de livros nacionais e estrangeiros; 
• 92 títulos de periódicos nacionais; 
• 31 títulos de periódicos estrangeiros; 
• 17 periódicos de acesso eletrônico na Internet; 
• 1 base de dados bibliográfica, de acesso eletrônico, que inclui revistas e jornais 

especializados internacionais abrangendo diversos campos das ciências sociais.  
 

5.4. Histórico de Deputados 
 

• 19.255 atualizações de registros na base de dados dos Deputados (SilegDep); 
• Indexação de aproximadamente 15.000 normas e proposições. 
  

5.5. Preservação de acervos 
 

• Higienização e desinfestação de aproximadamente 14.000 documentos históricos; 
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• Contratação de 8 portadores de deficiência intelectual, intermediados pela APAE-
DF, que higienizaram 700.000 páginas de obras raras; 

• Microfilmagem de 750.000 documentos oficiais; 
• Digitalização de aproximadamente 6.300 proposições legislativas, num total 

aproximado de 643.000 páginas, para posterior disponibilização à sociedade por 
meio da Internet. 

 
5.6 Exposições 

 
Foram realizadas 13 exposições comemorativas, dentre as quais destacam-se: 
• 20 anos da Constituição Cidadã – de 16/01 a 31/03, exposição itinerante com 

2.036 visitantes em Ceilândia; 
• Símbolos Nacionais – de 21/09 a 31/10, exposição itinerante com 59.354 

visitantes em Ceilândia; 
• Construtores do Brasil – de 01/03 a 22/04, exposição itinerante com 29.986 

visitantes em Ceilândia; 
• Dia Mundial do Trabalho: O Trabalho e o Homem – Dignidade e Cidadania – de 

22/05 a 31/07, com 92.152 visitantes em Ceilândia. 
 

5.7. Atendimento e pesquisa 
 

• A Casa recebeu 16.973 pedidos de pesquisa no ano de 2009, em especial em 
relação às matérias votadas, configurando uma média de 1.543 pedidos/mês, 
sendo 8.293 atendimentos internos e 8.779 externos. 

 
5.8. Publicações 

 
• 163 títulos foram publicados até outubro de 2009, ante os 102 títulos publicados 

no mesmo período de 2008. Houve, portanto, um acréscimo de 59,8% em 
quantidade de títulos publicados em comparação ao ano anterior. 

 
 
5.9. Outras ações e projetos desenvolvidos 

 
• Participação no projeto LexML Brasil, que estrutura um portal cujo principal 

objetivo é organizar, integrar e dar acesso a informações disponíveis nos diversos 
portais de órgãos do governo na Internet: foram carregadas 270.000 normas para 
as bases de dados do projeto a partir dos registros da Câmara dos Deputados; 

• Desenvolvimento do projeto Legin HTML, que, quando concluído, permitirá que a 
base de dados de legislação da Câmara dos Deputados seja encontrada por 
sistemas de pesquisa da Internet, como o Google. 

• Revisão/correção de dados históricos de proposições (período 1946-2000); 
• Revisão dos metadados referentes a ementa e autor de 976 Projetos de Decreto 

Legislativo (PDCs); 
• Revisão de datas de apresentação e inserção de links para a primeira publicação 

no Diário da Câmara dos Deputados de 1.834 PDCs; 
• Inclusão de 18 PDCs que se encontravam nos Arquivos da Câmara dos Deputados 

no Sistema de Informações Legislativas – Sileg; 
• Revisão, análise e determinação de proposição originária de 133 PDCs no Sistema 

de Legislação Informatizada – Legin; 
• Complementação de tramitação de 455 PDCs no Sistema de Informações 

Legislativas – Sileg; 
• 18.242 proposições lançadas no Sileg após publicação no DCD; 
• 912 normas ou vetos lançados no Sileg; 
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• Análise e anexação de legislação citada a 2.454 proposições legislativas, 
representando um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano de 
2008. 

 
Em 2010, foram desenvolvidas as seguintes ações: 

 
5.10 Atendimento e pesquisa 
 

• Foram atendidas 15.206 solicitações de pesquisa, perfazendo uma média mensal 
de 1.267 solicitações de informação, sendo a maioria originada do público externo 
(71%). Os temas de maior interesse foram relacionados ao processo legislativo e 
à atuação parlamentar; 

• Foram elaborados e implantados os Manuais de Pesquisa e de Atendimento 
Presencial. 

 
5.11 Gestão arquivística 

• Cerca de 230 metros lineares de documentos administrativos e legislativos foram 
transferidos para o Arquivo, enquanto 137m foram descartados na origem e nos 
arquivos intermediários; 

• A TV Câmara transferiu 4.759 fitas DVCAM ao Arquivo, contendo registros de 
sessões plenárias e reuniões de comissões no período 1988-2006; 

• Foram capacitados 40 servidores de todas as áreas da Casa em conceitos e teorias 
de classificação, no Plano de Classificação Funcional e seus instrumentos de 
gestão; 

• A estrutura do Plano de Classificação Funcional foi atualizada. Além disso, foi 
elaborada proposta de norma para sua governança e concluiu-se sua primeira 
revisão, envolvendo as macrofunções de Gestão de Pessoas e Gestão da 
Informação e do Conhecimento;  

• Cooperação com a Secom e o Cenin para especificação e implantação de um 
sofware de gestão de imagens digitais; 

• Foi firmado acordo de serviço com o Cenin para a gestão do acervo gerado no 
âmbito do projeto WebCâmara. 

 
5.12 Acervo bibliográfico 
 

• Foram realizados 20.557 empréstimos de livros; 
• O acervo foi acrescido de 1.475 títulos de livros, 56 CD-ROM/DVD, 131 títulos de 

periódicos, 16 periódicos de acesso eletrônico na Internet e três bases de dados 
bibliográficas (EBSCO, VLEX e FORUM); 

• Os produtos de disseminação “Sumário de Periódicos” e “Livros Novos” foram 
modernizados e ganharam novas funcionalidades; 

• O projeto de abertura do acervo bibliográfico e de modernização da gestão da 
Biblioteca teve sua implementação iniciada, com a licitação para a troca das 
estantes e do piso e com a adesão da Câmara dos Deputados a registro de preços 
do Superior Tribunal de Justiça, visando a compra de tecnologia RFID e máquinas 
de autoempréstimo; 

• A Biblioteca Digital atingiu a marca de 1.250 documentos, tendo registrado uma 
média mensal de 70 mil acessos e de 8.600 pesquisas no acervo. Assim como em 
2009, a obra mais pesquisada em 2010 foi a Constituição Federal em áudio; 

•  Iniciado projeto de avaliação da coleção das obras raras, com o objetivo de 
diagnosticar a importância histórica e a expressão monetária de 4.800 obras e 
108 periódicos raros; 

• Elaboração de minuta da Política de Desenvolvimento de Coleções (PDC), 
documento que deverá orientar a formação do acervo bibliográfico da  Biblioteca 
Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados.  
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5.13 Publicações 
• Foram publicados 72 títulos, com ênfase nas séries Legislação e a série Ação 

Parlamentar e em títulos relacionados às comemorações dos 50 anos da 
transferência do Poder Legislativo para Brasília, a exemplo do Guia de Obras de 
Oscar Niemeyer: Brasília 50 Anos e Forma estática Forma estética, Momento de 
Criação: a concepção de Brasília e do Congresso Nacional; 

• As ações das comissões ensejaram a publicação de 237 obras da série Separatas;  
• Conclusão da primeira versão da Política Editorial para os produtos bibliográficos 

oficias da Câmara dos Deputados, além do desenvolvimento do sistema de Gestão 
Editorial; 

• Celebração de Acordo de Cooperação com o Senado Federal, a ser executado 
conjuntamente pela Coordenação Edições Cãmara e pela SEEP-SF, para ações 
conjuntas de editoração, disseminação, distribuição e venda de publicações de 
ambas as Casas. 

 
5.14 Preservação de acervos 

• Revitalização dos espaços nobres do prédio da Câmara e das obras de arte para as 
comemorações dos 50 anos de Brasília; 

• Concluído o fechamento do depósito do Arquivo, ampliando a segurança e 
melhorando as condições ambientais do acervo arquivístico, e finalizado o projeto 
de especificação do ambiente de segurança para documentos audiovisuais; 

• Cerca de 2.370.000 páginas de dossiês de proposições, compreendendo o período 
1946-2000, foram digitalizadas e microfilmadas para preservação e 
disponibilização na Intranet/Internet; 

• Foi realizado diagnóstico das condições de conservação de 14 acervos, resultando 
em ações de higienização e desinfestação de 2.352.639 folhas de documentos 
históricos, além da realização de pequenos restauros em 13.568 folhas e da 
restauração completa de 4.589 folhas. 

 
5.15 Exposições 
 

Montagem e realização de 11 exposições comemorativas, dentre as quais se 
destacam as seguintes: 
•  Dia Internacional da Mulher — A Representação Feminina na Câmara dos 

Deputados;  
• Brasília: A Idéia de Uma Capital – A Legislação e o Debate Parlamentar (1549-

2010); 
• Semana da Pátria: A Construção da Memória Nacional – Os Heróis no Panteão da 

Pátria; 
• Mês do Servidor: RGU - 20 Anos de Conquistas Históricas; 
• Joaquim Nabuco: O Valor da Palavra Empenhada; 
• Educação Para Democracia; e 
• Galeria dos Presidentes da Câmara dos Deputados - do Império à República. 

 
5.16 Organização da informação legislativa 
 

• Em parceria com a Secretaria-Geral da Mesa (SGM), Cenin e DG, foi implantado o 
Cadastro on-line dos Deputados, que permitiu a atualização dos dados biográficos 
dos 513 deputados em exercício e o cadastramento dos 228 novos deputados 
eleitos; 

• Foi implantada a página de pesquisa de legislação federal e interna (LEGINET) no 
portal da Câmara dos Deputados e incluídos 5.320 textos, 18.052 normas e 1.328 
links de legislação federal, além de 1.484 normas internas; 

• Foram desenvolvidas as seguintes atividades de tratamento técnico da informação 
legislativa: análise e indexação de 5.475 proposições; revisão dos metadados 
referentes a ementa e autor de 3.651 proposições inativas; com relação à 
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legislação federal, foram, 6.718 normas federais e 6.157 normas internas foram 
revisadas e indexadas. 

 
5.17 Desenvolvimento de ações e projetos estratégicos 

 
• No âmbito do Programa de Gestão da Informação e do Conhecimento (PGIC), foi 

elaborada e submetida à validação a minuta da Política de Gestão de Conteúdos 
Informacionais; 

• Definição do Modelo de Arquitetura de Informação dos Serviços (MAIS) da Câmara 
dos Deputados, no âmbito do Projeto Portal Corporativo; 

• Participação no Comitê Gestor do Sileg, com ênfase no projeto de implementação 
da nova ficha de tramitação de proposições na Internet; 

• Em alinhamento com o Programa Educação Continuada e com as ações 
relacionadas à Visão Sistêmica, foram realizados três treinamentos para 
secretários parlamentares e alunos de pós-graduação do Centro de Formação, 
Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor), além da realização de visitas guiadas 
para mais de 100 pessoas, divididas entre visitantes do governo, da sociedade 
civil e servidores da Câmara dos Deputados para divulgar os serviços e acervos 
disponíveis e otimizar o uso de sistemas de informação disponíveis no Portal da 
Casa. 

 
 
6. GOVERNANÇA LEGISLATIVA 
 

Em 3 de junho de 2009, foi lançado o Projeto e-Democracia, parte integrante do 
Programa de Governança Legislativa, que visa promover novos mecanismos de apoio à 
ação parlamentar na Câmara dos Deputados. O projeto prevê o incentivo à participação 
dos cidadãos no processo de construção das leis, com o auxílio da Internet. 

O portal e-Democracia tem por objetivo promover debates e o compartilhamento 
de conhecimento no processo de elaboração de políticas públicas, estudos e projetos de 
lei de interesse nacional. O espaço virtual, interativo e dinâmico, foi construído de 
modo a permitir distintos níveis de participação da sociedade, por meio da atuação 
colaborativa em fóruns, chats, enquetes e Wikilégis, bem como a inclusão de 
documentos na biblioteca digital de cada comunidade virtual.  

 A Comunidade Virtual da Política Nacional de Mudança do Clima foi a primeira a 
ser implementada no âmbito do e-Democracia. Em seguida, ocorreram os lançamentos 
de comunidades para discutir o Estatuto da Juventude, a Amazônia e a Política Espacial 
Brasileira. 

O Projeto e-Democracia promoveu diversos eventos presenciais relacionados à 
interação dos cidadãos com o Parlamento, mais especificamente no que diz respeito à 
democracia eletrônica, ou seja, ao conjunto de aplicabilidades das Tecnologias de 
Informação e Comunicação no processo democrático. 

Merecem destaque os seguintes fatos: 
• O projeto e-Democracia concorreu ao prêmio de melhor projeto em inovação 

tecnológica no 15º Congresso de Informática e Inovação na Gestão Pública – CONIP 
(São Paulo – SP); 

• Organização do Workshop e-Democracia: a Participação Popular Digital na 
Construção das Leis, ministrado na Câmara dos Deputados pelo cientista político e 
doutorando em e-democracia, Tiago Peixoto; 

• Apresentação do Programa e-Democracia no Seminário Nacional de TIC para Gestão 
Pública (Salvador – BA); 

• Apresentação do Programa e-Democracia na World e-Parliament Conference, 
realizado no Congresso norte-americano (Washington, DC). A Conferência, que 
reuniu parlamentos de todos os continentes, teve como foco os mecanismos e 
sistemas de informação que permitem a interação e a participação dos cidadãos nos 
parlamentos por meio da tecnologia; 
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• Realização, em parceria com o Cefor, do Seminário “Legística: por uma lei próxima 
ao cidadão”; 

• Desenvolvimento de ferramenta com novas funcionalidades; 
• Gestão das comunidades Estatuto da Juventude, Lan Houses e Política Espacial 

brasileira; consolidação dos subsídios para elaboração dos PLs que tratam dos 
temas Estatuto da Juventude e Lan House; subsídios para a publicação “A Política 
Espacial Brasileira – Caderno de Altos Estudos”;  

• Desenvolvimento do modelo de governança para criação de Comitê Executivo do 
Programa E-Democracia da Câmara dos Deputados; 

• Foi escolhido como programa finalista dos prêmios Breaking Boards Global Voices e 
Vitalizing Democracy Throught Participation – REINHARD MOHN Prize 2011. 

 
  Cabe ressaltar a participação do Programa e-Democracia em redes sociais, como 
Twitter, Orkut e YouTube, bem como sua divulgação na mídia, em sites e blogs 
temáticos, TVs e rádios, bem como em revistas científicas de circulação nacional e 
internacional, como a  GSA – General Services Administration, uma das mais 
respeitadas revistas sobre democracia eletrônica do mundo.  
 
 
7. COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL 
 

A área de Cooperação Técnica tem promovido de forma continuada o 
estreitamento institucional entre a Câmara dos Deputados e os parlamentos 
estrangeiros e organismos internacionais, com o objetivo de trocar experiências de 
sucesso, mediante a organização e participação em visitas técnicas, eventos e o 
estabelecimento de acordos e redes de cooperação.  

Podem ser observados dois grandes eixos: a cooperação técnica prestada, voltada 
para a difusão de conhecimento e experiências da Câmara dos Deputados aos 
parlamentos membros da Associação dos Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua 
portuguesa (ASG-PLP) e a outros parlamentos de países em desenvolvimento; e a 
cooperação técnica buscada ou procurada, que objetiva inserir a Câmara dos 
Deputados no cenário internacional e identificar e captar as melhores práticas nas 
áreas administrativa e legislativa de parlamentos estrangeiros e organismos 
internacionais.  

No que se refere à cooperação técnica prestada, destacam-se as seguintes ações: 
• Visita Técnica de delegação da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe; 
• Visita Técnica de delegação da Assembleia Nacional de Angola, com a presença do 

Secretário-Geral; 
• Visita Técnica da delegação da Assembleia Nacional da República do Panamá; 
• I Curso de Registro de Pronunciamento Parlamentar para Parlamentos de Língua 

Portuguesa. Participaram do curso representantes de: Angola, Cabo Verde, 
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste; 

• Participação da Câmara dos Deputados do V Encontro dos Quadros Informáticos dos 
Parlamentos de Língua Portuguesa, em Moçambique;  

• Curso de Assessoramento Institucional, em Cabo Verde e Angola;  
• II Encontro Interparlamentar de Quadro das  Financeira e Patrimonial de Países de 

Língua Portuguesa, em Portugal; e 
• Visita Técnica de delegação do Parlamento de Sudão. 
 

A cooperação técnica buscada ou procurada coordenou as seguintes ações: 
• Participação na 121ª Sessão da União Interparlamentar e Encontro da Associação 

dos Secretários-Gerais de Parlamentos (Genebra, Suíça); 
• Realização na Câmara dos Deputados do I Workshop sobre Arquitetura da 

Informação, em parceria com o Banco Mundial; 
• Negociação do Acordo de Cooperação Técnica entre a Câmara dos Deputados e o 

Centro de Democracia Eletrônica da Universidade de Zurique, Suíça; 
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• Participação do Diretor-Geral no Programa de Cooperação Técnica da Assembleia 
Nacional de Portugal; 

• Participação da Câmara dos Deputados no Taller Regional sobre el Impacto de las 
Nuevas Tecnologías en la Transformación de los Parlamentos em América Latina y el 
Caribe, realizado em Washington, Estados Unidos, com o objetivo de estabelecer uma 
rede de cooperação entre os países latino-americanos, como o apoio do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID; 

• Participação da Câmara dos Deputados na World e-Parliament Conference, no 
Congresso americano, em Washington, Estados Unidos, com o objetivo de apresentar 
práticas democráticas de destaque, que utilizam Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC), a exemplo do Programa e-Democracia.  

• Participação do I Encontro Interparlamentar dos Quadros das Áreas Financeira e 
Patrimonial, na Assembleia da República de Portugal; 

• Participação do I Encontro Interparlamentar de Quadro das  Áreas de 
Documentação, Informação e Arquivo de Países de Língua Portuguesa, Portugal; 

• Seminário Formativo e Informativo dos Secretários-Gerais dos Parlamentos de 
Língua Portuguesa, na Assembleia da República de Portugal;  

• Curso “O Estado Democrático e o Controle Parlamentário”, realizado no Centro de 
Formação da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o 
Desenvolvimento – AECID, Uruguai; 

•  Visita Técnica da Câmara dos Deputados ao Congresso do Chile, com o objetivo de 
conhecer práticas de participação da sociedade no Parlamento, a exemplo do 
“Senador Virtual”; e 

• Visita Técnica do Parlamento da Coréia à Câmara dos Deputados.   
 
 

IV– COMPROMISSO SOCIAL 
 
 
8. PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE 
 

Formulado em 2004 por funcionários da Casa com base na legislação federal vigente e 
em uma série de princípios e recomendações, o Programa de Acessibilidade tem como 
finalidade planejar, implementar e promover ações integradas para proporcionar às 
pessoas com deficiência (servidores, parlamentares, visitantes, telespectadores e 
internautas) uma maior acessibilidade aos ambientes real e virtual da Casa e aos 
produtos e serviços por ela oferecidos. Com isso, espera-se contribuir para eliminar 
preconceitos, combater as desigualdades sociais, disseminar o respeito às diferenças e 
tornar a Câmara um exemplo de responsabilidade social na Administração Pública. 
 
As equipes que trabalham no Programa de Acessibilidade da Câmara dos Deputados vêm 
implementando diversas adaptações na Casa para atender as necessidades das pessoas 
com deficiência física, sensorial e intelectual, eliminando barreiras arquitetônicas, 
atitudinais e de comunicação, além de capacitar funcionários que atuam no atendimento 
a esse público.  

 
Seguem abaixo os principais projetos realizados ao longo dos anos de 2009 e 2010: 
 

• Acessibilidade física / Adaptação de ambientes: reforma e adaptação dos 
Plenários 1, 3, 4, 5 e 6 das Comissões; reforma e adaptação dos sanitários do 
Plenário Ulysses Guimarães; reforma e adaptação dos sanitários no Edifício 
Principal; retomada dos estudos para a reforma e adaptação do Plenário Ulysses 
Guimarães para permitir o acesso às tribunas e à Mesa;  
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• Acessibilidade física / Aquisição de equipamentos: aquisição de ônibus 
adaptado a pessoas com deficiência para o trajeto entre a Câmara dos Deputados 
e a Rodoviária do Plano-Piloto; aquisição de dois triciclos motorizados; 

 
• Acessibilidade de comunicação / Legislação em formatos alternativos: 

disponibilização na Internet do áudio da Lei 8.112/90; disponibilização da 2ª 
edição do Guia Legal – kit nos formatos áudio, braille e caracteres ampliados; 
lançamento dos audiolivros com a legislação eleitoral (código Eleitoral, Lei das 
Eleições e Lei de Inelegibilidade), em parceria com o TSE; lançamento do 
audiolivro “Vida Longa e Cidadania –Conheça o Estatuto do Idoso”; e publicação 
da 6ª Edição do livro “Legislação Brasileira sobre Pessoas Portadoras de 
Deficiência”;  

 
• Acessibilidade de comunicação / Recursos assistivos: contratação de 

intérpretes de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) para eventos inserção de 
janela de LIBRAS  e legendas ocultas em todas as sessões plenárias exibidas pela 
TV Câmara e em parte da programação;      

 
• Acessibilidade de comunicação / Sinalização: instalação de protótipo de 

sinalização podotátil no Anexo II; inserção de sinalização visual e em braille em 
todo o complexo arquitetônico da Câmara dos Deputados;  

 
• Gestão do conhecimento / Parcerias: consultoria em acessibilidade digital ao 

SEBRAE-DF; consultoria em acessibilidade ao Supremo Tribunal Federal – STF; 
consultoria ao Superior Tribunal Militar; consultoria e assinatura de Acordo de 
Cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a implementação de 
ações de promoção da acessibilidade; renovação do contrato com a APAE-DF para 
a prestação de serviços de higienização de livros e documentos no Cedi.  

 
• Sensibilização / Eventos: realização, em parceria com a ONCB – Organização 

Nacional dos Cegos do Brasil, do Seminário em Comemoração ao Bicentenário de 
Louis Braille; realização do Dia da Acessibilidade 2009; exposição de esculturas 
em cimento e ferro “Formas e Cores”, do artista plástico Assis Aragão, no 
Corredor de acesso ao Plenário; exposição “Relevos Poéticos – Oficina Arte e 
Educação”, mostra coletiva de esculturas em argila e papel marchê dos alunos 
com deficiência visual e intelectual do Centro de Educação de Jovens e Adultos da 
Asa Sul (Cesas), no Hall da Taquigrafia; exposição ilustrativa de histórias infantis 
sobre crianças especiais “Carol Caracol” e “O menino que nasceu para amar”, dos 
escritores Renata Ramos e Fernando Jackson C. de Alencar, ilustrados por Paulo 
Bertoni, no Espaço do Servidor; realização do Dia da Acessibilidade 2010; 
exposição de pintura com a boca "Cores da Vida" do artista Jeferson Ramos da 
Cruz, no Hall da Taquigrafia; exposição de fotografias “Percepções do Visível”, 
mostra coletiva de alunos com deficiência visual do SENAC-SP no Corredor de 
acesso ao Plenário.   
 

•    Capacitação: participação de servidores na REATECH 2009 – Feira Internacional 
de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, realizada em São 
Paulo-SP; participação de servidores na mesa redonda “Responsabilidade social 
no ambiente de trabalho – a inserção da pessoa com deficiência”, realizada pela 
Escola Judicial do TRT 10ª Região; realização da palestra “Acessibilidade em 
portais da Internet”, ministrada por Lara Schibelsky Godoy Piccolo, pesquisadora 
da Diretoria de Tecnologias de Serviços do CPQD – Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Telecomunicações; participação de servidores na REATECH 
2010 – Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e 
Acessibilidade, realizada em São Paulo-SP; curso de capacitação no sistema 
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MecDaisy, programa do Ministério da Educação, para a criação de livros digitais 
acessíveis. 

 

   
 
 
9. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL  
 

Em 2003, a Câmara dos Deputados criou o Núcleo de Gestão Ambiental - EcoCâmara 
por acreditar que deve contribuir com o Governo no fortalecimento das ações voltadas a 
um novo modelo de desenvolvimento, com mais justiça social, menor impacto sobre o 
meio ambiente e economicamente viável. A missão do EcoCâmara é promover de forma 
integrada a gestão sócio-ambiental na Câmara dos Deputados incentivando, orientando 
e consolidando as ações sustentáveis a fim de contribuir para a preservação do meio 
ambiente. É sua visão ser um pólo de excelência na promoção, articulação e 
multiplicação das ações ambientais na esfera governamental. Para facilitar a 
implementação e o acompanhamento de suas atividades, o EcoCâmara opta por conduzir 
projetos segmentados por área temática. Os projetos são desenvolvidos em parceria 
com os diversos órgãos da Casa, em consonância com as diretrizes e os princípios 
propostos pelo Programa Agenda Ambiental na Administração Pública A3P, elaborado 
pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA).  
 
 Entre os anos de 2009 e 2010, as áreas temáticas do EcoCâmara realizaram 
diversas ações, dentre as quais merecem destaque as seguintes: 
 
• Bosque dos Constituintes  - A Câmara dos Deputados adotou o Parque Multiuso 

Bosque dos Constituintes, uma área verde aberta de mais de 70 mil m² próxima à 
Praça dos Três Poderes, que abriga um conjunto de 600 árvores plantadas 
originalmente pelos parlamentares que integraram a Assembleia Nacional 
Constituinte, encerrada em 1988. A adoção faz parte do programa Abrace um 
Parque, do Governo do Distrito Federal. A Câmara tornou-se responsável pela 
revitalização, recuperação, urbanização e manutenção do bosque durante dez anos, 
renováveis. A proposta é tornar o local o primeiro Jardim Histórico do Distrito 
Federal, a ser tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) em 2013 – quando a “Constituição Cidadã” completará 25 anos. Dentro do 
projeto paisagístico concebido para o Parque, foi inaugurado, no dia 20 de abril de 

Rosinha da Adefal, vereadora em Maceió 
e deputada federal eleita por Alagoas, 
Deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG) 
e Sérgio Sampaio, Diretor-Geral da 
Câmara dos Deputados, na cerimônia do 
Dia da Acessibilidade 2010.  
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2010, o protótipo da calçada concebida por Athos Bulcão. O sistema de circulação de 
pessoas será entremeado por canteiros, passeios e ciclovias, todos dando destaque 
ao eixo central — que terá aproximadamente 700 metros de extensão e 3 metros de 
largura e direcionará os visitantes para a vista do Palácio do Congresso Nacional. O 
projeto deverá ser implementado em 2011. 

 
 
• Novas tecnologias hídricas e energéticas: instalação de interruptores de luz para 

incentivar o uso racional de energia elétrica na Casa, conforme a atividade de cada 
setor; instalação parcial de filtros de água no Anexo I para substituição da compra e 
uso de garrafas plásticas; “Programa Luz e Vida”, da Área Temática de Novas 
Tecnologias Hídricas e Energéticas, cujas ações tiveram início em 2005 e que 
alcançou a economia de 3,9 milhões de reais em 2009. Isso significa a economia de 
1.000.000 watts ao ano, em média, com a substituição de luminárias, a instalação de 
um banco de capacitores, além da conscientização dos usuários e outras ações para 
economia de energia na Casa. O Programa foi premiado pela Agenda Ambiental da 
Administração Pública A3P, do Ministério do Meio Ambiente; 

 
• Áreas verdes e proteção à fauna: produção de 210m3 de composto orgânico para 

manutenção de jardins; replantio de árvores, recomposição de áreas gramadas e da 
coleção de 600 indivíduos que compõem o Bosque dos Constituintes – jambos, 
jambolão, ipês, Gonçalo Alves, cedro, e outros; distribuição de 1.300 mudas de 
espécies produzidas no viveiro a servidores e a 90 escolas de Brasília; início do 
desenvolvimento de banco de dados com informações sobre as plantas encontradas 
nos jardins da Casa; levantamento total das áreas verdes que cercam o Congresso 
Nacional, incluindo-se as condições paisagísticas, ambientais urbanísticas e de 
acessibilidade; registro fotográfico de 360°, a cada semestre, para acompanhamento 
da revitalização do Bosque dos Constituintes; continuação do programa de 
identificação e registro fotográfico de pássaros avistados nas regiões de 
responsabilidade da Câmara; 
 

• Arquitetura e Construção Sustentável: reforma dos apartamentos funcionais da 
quadra 302 Norte sob os princípios da responsabilidade ambiental (preservação da 
vegetação, reaproveitamento de materiais, etc.); estudos e pesquisas sobre critérios 
ambientais em projetos de arquitetura (publicação de artigos em eventos científicos); 
estudos e pesquisas para a elaboração de minuta de Instrução Normativa da Câmara 
dos Deputados sobre critérios ambientais na aquisição de madeiras; 

 
• Educação Ambiental: participação no Programa Estágio-Visita, no qual 287 jovens 

foram envolvidos em dinâmica sobre “Sustentabilidade e Cidadania”; participação no 
encontro “Parlamento Jovem” inserindo o tema sustentabilidade nas ações 
desenvolvidas pelos participantes (elaboração de proposta de projeto de lei para 
contribuir com o desaquecimento do Planeta); apresentação do Programa EcoCâmara 
nas ações de ambientação dos novos servidores empossados; realização de oficinas 
de reciclagem e de pintura de canecos de cerâmica para 102 servidores e 
terceirizados, a fim de incentivar o reaproveitamento de materiais e a substituição de 
copos plásticos; envolvimento de servidores no programa de gerenciamento de 
resíduos com visitas a fomentar a coleta seletiva em benefício da cooperativa de 
catadores e da usina de lixo da L4 Sul; promoção de debate sobre o futuro das ações 
de coleta seletiva já desenvolvidas; exposição de vídeos educativos e de “Ecocartoon” 
nas instalações do Cefor; realização do II Encontro de Voluntários Ambientais 
(Ecocamaradas), dando oportunidade para servidores participarem da implementação 
de projetos ambientais; realização de treinamento, em parceria com a ONG SOS 
Mata Atlântica, de voluntários ambientais para atuar nos projetos do EcoCâmara; 
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• Comunicação Institucional: apresentação de palestra em Fortaleza (CE), a fim de 
compartilhar as experiências do EcoCâmara com a Câmara Municipal de Fortaleza; 
participação na Feira Internacional para o Intercâmbio das Boas Práticas 
Socioambientais (FIBoPS) em São Paulo-SP; lançamento do Boletim Informativo do 
EcoCâmara, que divulga as ações ambientais desenvolvidas pela Casa, para 
sensibilizar servidores a adotar e apoiar novos procedimentos administrativos com 
base na sustentabilidade; 
 

• Gestão Sustentável do Papel: implementação do Projeto Leitura Solidária, com o 
objetivo de distribuir a bibliotecas públicas e cidadãos interessados livros e periódicos 
doados por servidores e gabinetes parlamentares; 

 
• Coleta Seletiva e Responsabilidade Social: realização de monitoramento 

quantitativo e qualitativo dos resíduos descartados pela Casa; extensão do programa 
aos apartamentos funcionais, (Quadras 110 e 310 Sul), a fim de atender o que 
estabelece a Lei Distrital nº 3.890/2006, que trata da obrigação das quadras no Plano 
Piloto em adequar-se à coleta seletiva; realização de Campanha de doação de 
alimentos aos cooperados (CORTRAP) que encaminham à indústria os materiais 
recicláveis descartados pela Casa; regularização da situação dos lavadores de carro 
que atuam nos estacionamentos da Casa a fim de introduzir a lavagem a seco; busca 
de novas oportunidades de geração de renda aos cooperados da CORTRAP para 
superar a crise financeira que atingiu o setor da reciclagem; 

 
• Gestão de Resíduos Perigosos: assinatura de contrato com a empresa DMS que 

passa a recolher os efluentes químicos gerados pela Gráfica e pelo Departamento 
Médico (Demed), atendendo ao disposto em legislação ambiental;continuação do 
monitoramento dos resíduos de saúde gerados também pelo DEMED, a fim de manter 
a qualidade no descarte; aquisição de novos coletores para resíduos do grupo de 
risco de contaminação; realização de palestra sobre o tema para os novos 
enfermeiros do Demed; elaboração de material informativo sobre o correto descarte 
de substâncias perigosas para a sensibilização de médicos; participação nas 
discussões técnicas do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) sobre o 
descarte de lâmpadas fluorescentes e resíduos eletroeletrônicos; gestão de resíduos 
de embalagens de eletroeletrônicos, encaminhando cerca de 300m3 de material para 
reciclagem; 

 
• Outras ações: em razão de o EcoCâmara atuar como programa de referência para 

várias instituições públicas e privadas e da necessidade de interação com outras 
organizações que tratam do tema, foram ainda realizadas as seguintes ações: 
atendimento a instituições visitantes para orientação sobre gestão ambiental nas 
organizações, entre elas: Ibama, Unesco, Ministério dos Transportes, ANEEL, 
Assembleias Legislativas do Maranhão e de Pernambuco e Senado Federal; assinatura 
do Termo de Adesão ao Programa de Gestão Ambiental na Administração Pública do 
Ministério do Meio Ambiental; lançamento do Projeto TI Verde, que visa adequar a 
aquisição e o uso de suportes da tecnologia da informação (computadores, softwares 
e impressoras) aos princípios da economia de recursos naturais (matérias-primas, 
energia elétrica e papel); definição da Política de Gestão Ambiental da Câmara dos 
Deputados, Portaria –DG, nº  336, de 19/11/2010; elaboração de projeto de Gestão 
Ambiental da Câmara dos Deputados, com o objetivo de fortalecer as ações 
desenvolvidas pelo Núcleo de Gestão Ambiental (EcoCâmara); realização da Semana 
do Meio Ambiente na Câmara dos Deputados; e apoio à realização da Exposição 
Ilustre Cerrado dos Ilustradores Científicos do Cerrado. 

 
                                                               

V – GESTÃO DE PESSOAS 
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A gestão de pessoas na Câmara dos Deputados encontra-se em um momento de 
adoção de práticas de gerenciamento que envolvem o estabelecimento de sua visão de 
futuro — o que a área pretende ser, com base em seu papel na Casa; definição de 
objetivos e metas — o que se pretende fazer e quais são os desafios da área de 
Recursos Humanos hoje e nos próximos cinco anos; quais projetos devem ser 
desenvolvidos — o que se deve fazer para assegurar que os objetivos serão alcançados; 
estabelecimento de indicadores e realização de reuniões sistemáticas de 
acompanhamento — como monitorar se as metas e objetivos estão sendo cumpridos. 
 
10. EDUCAÇÃO CONTINUADA E GESTÃO POR COMPETÊNCIAS  
 

Em 2009, os projetos de Educação Continuada e Gestão por Competências foram 
alçados, no âmbito do Planejamento Estratégico Corporativo, a projetos estruturantes. 
Os principais produtos foram os seguintes: programa de capacitação voltado para as 
competências gerais dos servidores, programa de capacitação para o secretariado 
parlamentar, programa de capacitação política, rol de competências organizacionais, 
individuais gerais e gerenciais, e rol das competências técnicas do Centro de 
Documentação e Informação (projeto-piloto que será estendido às demais áreas da 
Casa, a partir do desenvolvimento de ferramenta de informática). 

Em 2010, o projeto de Educação Continuada concentrou suas atividades no 
alinhamento de iniciativas de capacitação às competências mapeadas na Câmara dos 
Deputados. Como resultado, o Cefor concebeu 190 ações de capacitação para serem 
desenvolvidas no Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), referentes às 
competências gerais e gerenciais, com a implementação da Gestão por Competências na 
Casa. 

 
 

11. SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO 
 

No que diz respeito ao Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento 
(Cefor), dentre as inúmeras atividades desenvolvidas destacam-se: homologação de 14 
concursos públicos, com nomeação de 198 candidatos, sendo 56 para o Técnico 
Legislativo (nível médio) e 142 para Analista Legislativo (nível superior); promoção de 
379 eventos vinculados à Educação Legislativa, com oferecimento de mais de 9.500 
vagas em cursos de aperfeiçoamento, capacitação técnica e formação acadêmica; 
implementação, entre outros produtos, na modalidade de Educação a Distância, do 
"Tutorial da Reforma Ortográfica", que, disponibilizado no sítio da Câmara dos 
Deputados, obteve 25 mil acessos em três meses e o qual foi solicitado para veiculação 
também em outros órgãos, como Rede de Escolas de Governo, Escola de Governo do 
Paraná, Tribunal Superior Eleitoral, MEC e outros. Atenção especial foi conferida à 
melhor formação do secretariado parlamentar, tendo sido oferecidas a essa categoria 
mais de 2.000 vagas em cursos técnicos internos. Além disso, foi desenvolvido o curso 
de especialização em Política e Representação Parlamentar. 
  O ano de 2009 representou grandes conquistas no que diz respeito à consolidação 
do investimento da Câmara dos Deputados na melhor formação acadêmica de seus 
servidores. No âmbito interno, foram certificados 50 alunos em cursos de especialização, 
diplomados 20 mestres em Ciência Política, e 10 alunos encontram-se em fase de 
elaboração da tese de doutorado. 

Ademais, mediante participação em cursos oferecidos por instituições externas, 60 
servidores fazem curso de especialização, 14 de mestrado e 18 de doutorado. 

Em relação às diversas ações desenvolvidas no Cefor no ano de 2010, destacam-
se: a continuidade das atividades relativas aos concursos realizados nos anos anteriores, 
resultando no exercício funcional de 288 novos servidores na Câmara dos Deputados. No 
âmbito da capacitação, o Cefor promoveu mais de 400 ações de desenvolvimento, entre 
cursos presenciais e a distância e a formação lato sensu, atuando também em 
afastamentos de servidores para atividades educativas realizadas por instituições 
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externas. Atuou, em parceria com SESC/SENAI, na significativa participação de 46 
servidores terceirizados em curso de ensino fundamental.  

No cômputo geral das atividades educativas realizadas em 2010, foram destinadas 
mais de 10.000 vagas às iniciativas que fortalecem a proposta de educação legislativa na 
instituição. Desse total, importa registrar que, ainda nesse ano, houve um significativo 
incremento de ações voltadas para o público externo, revelando interesse de vários 
segmentos da sociedade nas propostas de educação para a democracia, totalizando a 
participação de 1.797 inscritos. 

Também em 2010, a formação acadêmica no Cefor foi intensificada com a 
conclusão de 84 participantes em cursos de especialização e com a matrícula de mais 88 
alunos. Além disso, é expressiva a participação de 148 pesquisadores distribuídos entre 
38 grupos de pesquisas orientados pelo Programa de Pós-Graduação do Cefor, 
fortalecendo a circulação do saber legislativo produzido pela instituição em publicações 
acadêmicas disponíveis no acervo da Câmara dos Deputados. 
  
 

VI – TRANSPARÊNCIA E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA 
 

 
 12.  MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA 
 

Entre os anos de 2009 e 2010, a atuação do Centro de Informática (Cenin) levou em 
consideração o surgimento de novos recursos tecnológicos. Em parceria com outros 
setores da Casa, as ações tiveram foco na modernização da atuação parlamentar e no 
aumento da transparência para a sociedade. 

Ao longo de 2009, nove produtos foram lançados. Esses produtos permitiram que oi 
cidadão pudesse acompanhar os trabalhos de todas as Comissões na Internet, consultar 
as obras do acervo da Biblioteca da Câmara no próprio computador, conferir um novo 
espaço da Presidência da Câmara na Internet ou seguir as notícias da Câmara no 
Twitter. Agora, é possível ainda receber boletins diários com os destaques da 
programação da Rádio e da TV Câmara. 

Para os parlamentares foram disponibilizadas novas ferramentas de administração 
dos trabalhos do gabinete, e foi fornecido um novo modelo de página pessoal de 
alimentação automática ou um novo modelo de página personalizada. 

Demanda antiga dos públicos interno e externo, foi implementada para uso de 
todos a nova ferramenta de busca no Portal da Câmara, com a possibilidade de refinar a 
procura de informações com vários filtros diferentes.  

Quase todos esses produtos foram desenvolvidos utilizando software livre e os 
recursos humanos e instalações físicas da própria Câmara, necessitando de pouco 
investimento para a modernização implantada. Trata-se da melhor utilização dos 
recursos já existentes e da integração de diversas áreas da Câmara para possibilitar a 
oferta dos novos softwares não apenas para os parlamentares, mas para toda a 
sociedade.  

Dentre os produtos lançados nesses dois anos para aqueles que acompanham o 
dia-a-dia do processo legislativo, destacam-se os seguintes: 
 
• WebCâmara – A iniciativa, de grande impacto para a maior transparência das ações 

realizadas na instituição, bem como para a interação da Casa com a sociedade, 
contempla a transmissão ao vivo, na Internet, de todos os eventos das Comissões da 
Câmara dos Deputados. As audiências públicas agora podem ser acompanhadas pelo 
cidadão de qualquer lugar do País ou mesmo do planeta. Os eventos registrados 
ficam online por um período de 30 dias, podendo ser acessados automaticamente. 
Depois, os registros podem ser consultados mediante pesquisas solicitadas ao Cedi. A 
WebCâmara revoluciona a maneira como a sociedade acompanha a atividade 
parlamentar, com o cidadão podendo assistir a todos os debates nas comissões, 
podendo até mesmo encaminhar perguntas, sugestões, críticas ou reclamações em 
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tempo real, enquanto a discussão ocorre. Além disso, ao pesquisar os arquivos das 
reuniões realizadas nos últimos dias, o internauta também pode localizar as 
intervenções feitas pelo deputado de seu interesse. 

 
• Nova ferramenta de pesquisa do portal – Permite mais eficácia na obtenção da 

informação. O internauta pode selecionar vários parâmetros para refinar a busca, 
como escolher não apenas o assunto, mas o deputado relacionado e o tipo de 
informação (projetos de lei, notícias ou arquivos audiovisuais). Auxilia, com enorme 
precisão, a pesquisa no Portal da Câmara dos Deputados, com várias possibilidades 
de filtro, como as coleções de assuntos (notícias, leis, proposições, deputados), 
critérios de relevância (mais recentes, mais lidos, etc.) e navegadores (ano, veículo, 
temas, etc.)  

O Portal da Câmara dos Deputados é reconhecido pela Organização das Nações 
Unidas como detentor de uma das mais avançadas soluções tecnológicas de registro 
e publicação de debates legislativos no cenário internacional. Este reconhecimento é 
fruto de um trabalho iniciado em 1997, quando foi criada a primeira versão do site da 
Câmara na Internet. Desde então, a instituição vem se dedicando a estudos que 
visam ao aperfeiçoamento de seus canais de comunicação e interação com a 
sociedade. 

 
• Redes Sociais – Twitter, Facebook e outros – A Câmara leva a cidadania à rede 

social e de microblogs. No perfil da Casa, os cidadãos podem seguir os passos do 
Legislativo e de seus representantes. Em mensagens curtas, de no máximo 140 
caracteres, os seguidores da Câmara no Twitter ficarão atualizados em tempo real. O 
perfil da Câmara já conta com mais de 450 seguidores cadastrados. 

 
• Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados – Agrega e disponibiliza a produção 

intelectual da Casa, para fins de divulgação e preservação, visando a ampliação e a 
melhoria das possibilidades de consulta e acesso à informação legislativa. O projeto 
prevê a digitalização de um amplo acervo de estudos técnicos, livros raros, relatórios 
de comissões, vídeos e livros em áudio para baixar em qualquer computador. Basta 
acessar o endereço http://bd.camara.gov.br. 

 
• Boletins da Rádio e da TV Câmara – Os principais destaques da programação 

dessas emissoras, reunidos em boletins eletrônicos, podem ser enviados diariamente 
aos jornalistas e cidadãos cadastrados. A iniciativa dá maior agilidade e difusão das 
notícias produzidas pelos meios de comunicação da Câmara dos Deputados. 

 
• Página da Presidência – A área presente no portal de quase todos os parlamentos 

do mundo, foi, finalmente, implementada na Câmara dos Deputados. Trata-se de um 
novo espaço de prestação de contas e de contato da Presidência com a sociedade, 
aumentando o contato do cidadão com o presidente da Câmara dos Deputados, parte 
do compromisso da Casa de trabalhar pautada na transparência de suas ações. 

  
• Infogab2 – Sistema de Automação de Escritórios da Câmara dos Deputados – 

O dia-a-dia dos gabinetes e escritórios ficou mais fácil com a nova versão do sistema 
de automação de escritórios da Câmara dos Deputados. O Infogab2 organiza e 
centraliza as rotinas de trabalho dos gabinetes parlamentares e também de outros 
escritórios da estrutura da Casa. São novas ferramentas de controle de agenda, 
pleitos e contatos com os cidadãos, por exemplo. 

 
• Novo modelo padrão de página dos Deputados – Com informações fundamentais 

sobre a atuação parlamentar, como projetos apresentados e matérias relatadas e 
discursos. A atualização da página é automática e a área dispõe de ferramentas de 
interface com todas as redes sociais das quais o parlamentar faça parte, como Orkut, 
Facebook e outras. Basta que o parlamentar informe ao Centro de Informática o 
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endereço correto do perfil na rede e o eleitor poderá acessá-la por meio da página da 
Câmara.  

 
• Novo modelo de página personalizada – Para o parlamentar que quiser utilizar 

mais recursos audiovisuais, está disponível uma nova página personalizada com 
ferramentas de atualização manual que permitem que os secretários 
parlamentares a atualizem diariamente com as informações relevantes para o 
contato do deputado com os cidadãos. Podem ser carregados textos, fotos, 
arquivos de vídeo e áudio, discursos, artigos, ou inseridos links para outras 
páginas. O parlamentar também pode realizar enquetes sobre quaisquer temas de 
seu interesse e receber mensagens dos internautas.  

 
• Novo Portal Institucional – Foram realizadas reformulações significativas, numa 

demonstração de compromisso com a busca da transparência na divulgação das 
informações de interesse público. Entre os serviços que aproximam o cidadão do 
trabalho parlamentar, está uma pesquisa rápida que permite acesso à agenda de 
votações no Plenário e nas Comissões; ao texto das proposições em tramitação; 
às leis já aprovadas e à programação de eventos. Também é possível conferir a 
lista de presença dos deputados e o resultado das votações. Fonte primária de 
informação para os principais veículos de comunicação do País, o novo portal da 
Câmara reservou mais espaço para notícias, por meio da Agência Câmara, 
responsável pela divulgação do resultado das votações, reuniões e acordos 
políticos. O usuário pode se cadastrar para comentar as notícias e receber boletins 
com as informações mais recentes. Debates, seminários, exposições, estudos 
técnicos e estreias de programas de rádio e TV também ganharam destaque nas 
reportagens especiais que trazem links para arquivos multimídia. Uma nova área 
denominada “Transparência ” permite acesso direto ao serviço “Acompanhe seu 
Deputado” e a todos os contratos de compra, editais de licitação e prestação de 
contas sobre a utilização das cotas parlamentares. O espaço disponibiliza também 
a publicação do quadro de pessoal e estrutura remuneratória dos servidores da 
Casa. Outra novidade é a opção “Responsabilidade Social”, área em que estão 
listados todos os programas da Câmara voltados para o uso sustentável de 
recursos, preservação do meio ambiente, promoção da cidadania e capacitação 
para o trabalho. Além dessas, foram criadas dentro do Portal as seguintes áreas: 
Câmara Destaca: conteúdo que trata de projetos e eventos realizados pela 
Câmara para celebrar datas comemorativas, resgatar fatos históricos ou promover 
a divulgação de informações de utilidade pública, cuja visibilidade deva ser 
duradoura e não pontual; Assessoria de Imprensa: press releases (material de 
divulgação) distribuídos aos órgãos de imprensa; Institucional: conteúdos 
noticiosos de natureza institucional, publicados na área de destaque institucional 
da página inicial. 

 
• A Câmara nas Eleições – Para acompanhar as eleições de 2010, a Casa ofereceu 

ao cidadão uma área específica sobre o processo eleitoral, contendo, entre outras, 
informações sobre os deputados eleitos; história do voto no Brasil; sistemas 
eleitorais e a legislação pertinente; vídeos com temas ligados às eleições; e 
radionovela.  
 

• Página Posse dos Deputados 2011 – Aos deputados eleitos e secretários 
parlamentares, a Casa disponibilizou o hotsite Posse dos Deputados 2011. O espaço 
abrange informações relativas à ambientação do eleito à Casa, tais como 
documentação necessária; cerimônia da posse; estrutura da Câmara e sua 
legislação; e foto oficial.    

 
• Sistema Pauta Eletrônica – Para auxiliar o trabalho dos deputados nos plenários 

das comissões, a Casa colocará à disposição equipamentos retráteis, com tela 
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touchscreen, que armazenam as diversas proposições legislativas dos sistemas da 
Casa, substituindo milhares de páginas antes utilizadas nos colegiados. Trata-se do 
sistema de Pauta Eletrônica. A novidade também possibilita que o parlamentar 
assista a outras reuniões de seu interesse que estejam ocorrendo 
simultaneamente. 
 

o Orçamento – Em relação às matérias orçamentárias, a Casa atuou em duas 
frentes. Ao público interno – Gabinetes, Comissões e Consultoria, novas 
funcionalidades foram agregadas aos sistemas que auxiliam a elaboração das Leis 
Orçamentária Anual (LOA) e de Diretrizes Orçamentárias (LDO). No âmbito 
externo, graças às ferramentas implementadas, os cidadãos podem acompanhar as 
emendas oferecidas pelos parlamentares ao orçamento da União durante a 
tramitação pelo Congresso Nacional. 
 

• Nova rede sem fio – Uma nova rede sem fio, mais moderna e abrangente, foi 
lançada, proporcionando maior mobilidade a servidores, jornalistas credenciados, 
parlamentares e assessores, além de visitantes previamente autorizados para 
acessarem serviços e dados da internet e intranet. O acesso à intranet está restrito 
a usuários internos que estejam utilizando equipamentos da Câmara. Para acesso 
por meio de notebooks ou outros dispositivos móveis, é necessário que os 
equipamentos possuam conexão sem fio. 

 

Além desses serviços, outras realizações do Centro de Informática, ao longo de 2010, 
modernizaram diversos processos de apoio às áreas administrativa e legislativa da Casa: 
desenvolvimento de novas funcionalidades para o Sistema de ajuste de emendas (Sisel): 
ajustes para a LOA 2011; controle de guias de postagem; desenvolvimento de nova 
página para o EcoCâmara; aquisição e implantação de sistema de auditoria; Sigas 2 – 
Desenvolvimento do novo Sistema de controle de gastos; Sisrec – Desenvolvimento do 
Sistema de Recepção; Sigmas – Desenvolvimento de novos módulos (Patrimônio, Guia 
Eletrônica de Transferência, Descentralização, Movimentação, Inventário); nova 
ferramenta para Ensino a Distância; Sistema para Estágio Visita; implantação de solução 
para registro eletrônico de frequência. 

 
 
13. PORTAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

 O Portal da Câmara dos Deputados é uma importante ferramenta de comunicação 
com a sociedade, contribui para dar transparência aos trabalhos da Instituição e para 
promover a participação política do cidadão. Hoje, as mais de 30 mil páginas publicadas 
oferecem informações técnicas, legislativas e jornalísticas, constituindo-se em relevante 
fonte de pesquisa. 

Para a melhor governança e garantia de qualidade dos conteúdos disponibilizados 
no Portal da Casa, foi constituído, em 2004, o Comitê Gestor do Portal da Câmara dos 
Deputados. 

No ano de 2009, o Comitê coordenou, no que diz respeito à implementação no 
Portal, a viabilização de ações como: a implementação do Tutorial sobre a Reforma 
Ortográfica; o lançamento da página Mulheres no Parlamento, em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher; o Portal da Gestão Estratégica; o Portal E-Democracia; o 
estudo para lançamento do novo layout do Portal em 2010 (arquitetura da informação); 
e a construção da Página da Presidência, entre outras iniciativas. 

Ainda em 2009 começaram os estudos e preparativos para a estruturação do Novo 
Portal da Câmara dos Deputados, cujo lançamento, em abril de 2010, foi, sem sombra 
de dúvida, o ponto grandioso dos trabalhos do Comitê nesse ano. Foram promovidas 
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reformulações significativas, numa demonstração de compromisso com a busca da 
transparência na divulgação das informações de interesse público. Entre os serviços que 
aproximam o cidadão do trabalho parlamentar, foi implementada uma pesquisa rápida 
que permite acesso à agenda de votações no plenário e nas comissões, ao texto das 
propostas em tramitação, às leis já aprovadas e à programação de eventos. Também 
tornou-se possível conferir a lista de presença dos deputados e o resultado das votações.  

Com o novo Portal da Câmara dos Deputados, além de poder acompanhar ao vivo 
as sessões plenárias pela TV Câmara, o internauta passou a ter acesso à exibição 
simultânea, em tempo real, de todas as reuniões, votações e audiências públicas. As 
imagens passaram a ser captadas pelo sistema WEBCâmara, que conta com câmeras de 
vídeo nos diferentes espaços públicos da Casa. Todos os discursos 
continuam registrados, na íntegra, em notas taquigráficas e arquivos de áudio. 

O novo Portal também reservou mais espaço para as notícias. A Agência 
Câmara continua divulgando o resultado das votações, reuniões e acordos políticos, 
e o usuário que desejar pode se cadastrar para comentar as notícias e receber boletins 
com as informações mais recentes. Debates, seminários, exposições, estudos técnicos e 
estreias de programas de rádio e TV também ganharam destaque nas reportagens 
especiais que trazem links para arquivos multimídia.  

Uma nova área denominada “Transparência” permite acesso direto ao serviço 
Acompanhe seu Deputado e a todos os contratos de compra, editais de licitação e 
prestação de contas sobre a utilização das cotas parlamentares. Outra novidade foi a 
opção “Responsabilidade Social”, em que estão listados todos os programas da Câmara 
voltados para o uso sustentável de recursos, preservação do meio ambiente, promoção 
da cidadania e capacitação para o trabalho.  

Entre outros projetos implementados sob a coordenação do Comitê Gestor, em 
2010, destacam-se: 

• a criação, no item Câmara Destaca, da página A Câmara nas Eleições, 
implementada para facilitar o acompanhamento das eleições 2010, ampliando a 
transparência do Poder Legislativo; 

• o Portal da Posse, lançado em novembro, com grande entusiasmo, após ter 
envolvido praticamente todos os setores da Casa, com o objetivo de auxiliar os 
trabalhos da nova Legislatura; e 

• a reformulação da Biblioteca Digital. 

Em 2010, representantes da Secretaria-Geral da Mesa passaram a integrar o 
Comitê Gestor do Portal, somando-se à equipe composta por representantes da 
Diretoria-Geral, da Secretaria de Comunicação Social, do Centro de Informática, do 
Departamento de Comissões e do Centro de Documentação e Informação, num 
harmonioso trabalho cuja excelência dos resultados tem servido de modelo para diversos 
órgãos das áreas pública e privada. 

Para 20111, estão priorizados os seguintes projetos, para serem implementados 
sob a coordenação do Comitê Gestor do Portal da Câmara dos Deputados:  

• Estatísticas: Disponibilização de nova ferramenta para análise dos acessos ao 
Portal da Câmara. 

• Câmara Aberta: Disponibilização de acesso em formato aberto por meio da Web 
(Dados Abertos) às principais bases de dados da Câmara. 

• Acessibilidade: Garantir nível 1 de acessibilidade para a página inicial e alguns dos 
principais serviços do Portal Institucional (escopo delimitado) 

• Câmara Móvel: Desenvolvimento de versão adaptada para dispositivos móveis da 
Página Inicial e alguns dos principais serviços do Portal Institucional (escopo 
delimitado) 

• Feedback: Implementação de ferramenta de avaliação geral do Portal Institucional 



 29 

• Redes Sociais: Desenvolvimento de componentes para extração de postagens e 
publicação no Portal Institucional. 
 

 
VII – COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
 
A Secretaria de Comunicação Social priorizou, no biênio 2009/2010, a expansão do 
alcance dos meios de divulgação da Casa, visando a ampliar o conhecimento público 
sobre a atividade legislativa e o trabalho dos deputados. Consolidou a operação do TV 
Câmara digital na cidade de São Paulo, inaugurou a TV Câmara em sinal analógico em 
Natal (RN), aumentou a tiragem do Jornal da Câmara e cuidou de modernizar e 
dinamizar as páginas de notícias sobre a Câmara na Internet e nas redes sociais como 
Twitter e Facebook. 
 
A Câmara obteve do Poder Executivo novos canais de televisão digital e sete freqüências 
de rádio FM nas capitais dos estados, buscando atingir todo o território nacional a 
divulgação do Legislativo. Foram reforçadas as Coordenações de Divulgação Institucional 
e de Relações Públicas, com a implantação de uma agência de publicidade própria para 
apoiar a realização de eventos da Mesa Diretora, das Comissões e órgãos 
administrativos, e promovidas inovações na visitação guiada e nas ações de relações 
públicas, com avanços qualitativos na comunicação da Instituição com a sociedade 
brasileira. 
 
Na busca de aumentar a visibilidade externa da Câmara, os veículos de comunicação 
Agência, rádio, tv e jornal) expandiram o espaço destinado à atividade das comissões 
técnicas, as entrevistas e debates com deputados e a divulgação das medidas adotadas 
pela direção da Casa. 
 
A Mesa Diretora da Câmara deu importante contribuição à Comunicação Social, ao 
autorizar a nomeação de 36 funcionários aprovados em concurso público para as 
diversas áreas da Secom, recompondo as equipes dos veículos de imprensa escrita e 
internet e da área de relações públicas, que se ressentiam da falta de profissionais de 
nível superior. 
  
TV Câmara 
 
A TV Câmara intensificou a cobertura das atividades das comissões técnicas, a fim de 
noticiar com maior destaque o trabalho realizado pelos deputados, em Brasília e nos 
estados. No esforço de ampliar a presença de parlamentares na programação, a TV em 
2010 veiculou em média 51 deputados diferentes a cada dia. O que quer dizer que a 
cada 10 dias todos os 513 parlamentares tiveram espaço garantido nos diversos 
programas. 
  
Ao longo de cada semana, a TV transmitiu em média 65 horas de atividades de plenário 
e de comissões da Casa, ao vivo ou gravadas, e cerca de 16 horas de programação 
editada, como telejornais, reportagens, programas de entrevistas. 
 
Especial atenção se deu à ampliação da agilidade na transmissão das reuniões de 
comissões, destinando parte da equipe de jornalismo às transmissões ao vivo. Com 
flashes, reportagens isoladas e duas edições de telejornais, a TV passou a mostrar mais 
intensamente e com mais atualidade o que acontece nas comissões e os temas em 
debate na Casa.  
 
Pensando no período de recesso parlamentar, quando plenário e comissões deixam de 
funcionar, a TV Câmara criou programação especial para o recesso, com duração de uma 
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hora diária, ao vivo, com participação de especialistas no estúdio, deputados via telefone 
e da população, ouvida nas ruas de Brasília e através de meios como 0800, correio 
eletrônico e Twitter. 
 
Foi criado um novo programa semanal, o Fatos e Opiniões, para dar destaque aos 
melhores discursos feitos em Plenário durante a semana. Com edição ágil e abundância 
de intervenções visuais, os principais debates, as grandes discussões são organizadas e 
apresentadas com destaque para os espectadores. 
  
A TV Câmara participou do esforço da Câmara em ampliar a inclusão social e a 
acessibilidade das pessoas com deficiência auditiva, estendendo a todas transmissões ao 
vivo, das sessões plenárias e de audiências públicas das comissões permanentes e 
especiais, a presença de  intérpretes de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). 
 
No biênio 2009/2010, tiveram início as transmissões em sinal digital aberto pelo canal 
61 na cidade de São Paulo, que já vinham sendo realizada em caráter experimental 
desde 2008. Em dezembro de 2010, o sinal da TV Câmara passou a ser transmitido em 
Natal (RN), através do canal analógico 50, num acordo de parceria entre a Câmara dos 
Deputados e a Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte.  
 
A Mesa Diretora, por recomendação ativa da Secom, pleiteou e obteve do Ministério das 
Comunicações consignação de novos canais digitais para a TV Câmara em sete capitais: 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Salvador, Fortaleza e Manaus, 
que permitirão expandir as transmissões da TV Câmara em sinal aberto para todo o País. 
A Câmara recebeu ainda consignação de canal analógico em João Pessoa, que ainda não 
está em funcionamento.  
 
Os equipamentos necessários à instalação da TV Câmara digital em Brasília foram 
comprados pela Casa em dezembro de 2010. 
 
O projeto de expansão da TV Câmara no sistema digital ganhou status de programa 
corporativo estratégico na Casa, o que significa sua inclusão entre as ações prioritárias 
da administração e favorece a aprovação mais rápida dos processos de seu interesse. 
 
A TV Câmara realizou ainda um concurso nacional para aquisição de 42 documentários 
produzidos no Brasil, sobre temática nacional, para exibição no canal. O edital foi público 
e transparente, evitando direcionamentos na compra de conteúdo.  
  
Buscando maior aproximação com a sociedade, a TV criou um serviço, denominado 
Baixe e Use, que permite download dos principais conteúdos temáticos da TV Câmara 
em qualidade superior, via internet. Agora, professores e espectadores em geral podem 
copiar documentários, reportagens e interprogramas para exibir em suas salas de aula e 
reuniões de interesse.  
  
A partir de 2009, a Câmara passou a monitorar a audiência do seu canal de TV, para 
conhecer melhor o comportamento do espectador. Com as informações, foram 
reformuladas rotinas de produção e grade de programação. Também foi licitada e 
contratada uma pesquisa de audiência do canal via antenas parabólicas, que será feita 
em janeiro e fevereiro de  2011, em 205 municipios dos 27 estados. 
  
Em janeiro de 2011, foi inaugurada nova página da TV Câmara na Internet, muito mais 
atraente, com maior conteúdo visual e recursos interativos como o envio, por e-mail, de 
todos os vídeos do portal e a ferramenta para o espectador incorporá-lo em blogs e 
outros sites. A novidade também propiciou maior convergência entre a TV e a Agência 
Câmara, que passaram a compartilhar a ferramenta de indexação dos vídeos, usando a 
mesma lista de temas. 
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A TV Câmara conquistou em 2010 mais um Prêmio Nacional Wladimir Herzog com o 
documentário Raça Humana, sobre a política de cotas raciais nas universidades públicas 
brasileiras. 
  
Agência Câmara 
 
A melhoria da divulgação dos trabalhos da Casa através da Internet também recebeu 
atenção da Secom e resultou em aumento expressivo do número de leitores que 
acessaram o noticiário: no início de 2009, a página registrava cerca de 8 a 9 mil acessos 
diários; em fins de 2010, esse número passou a cerca de 30 mil acessos/dia. Em 2009, a 
Agência Câmara de Notícias inaugurou uma nova página na internet, mais moderna e 
adequada à veiculação de infográficos, vídeos e áudios agregados às notícias, tornando-
se mais atrativa ao cidadão. 
 
As notícias passaram a ser divididas por editorias temáticas, e a área destinada a 
destaques ficou mais ampla. Além de receber o noticiário de seu interesse pelo boletim 
eletrônico, que chega por e-mail uma vez ao dia, os leitores também podem 
acompanhar os temas que lhe interessem por meio de RSS – recebendo, assim, as notas 
em tempo real de modo ágil. 
 
Junto a isso, aperfeiçoaram-se os mecanismos de interatividade com os leitores: todas 
as matérias que se referem à apresentação de projetos de lei têm, agora, enquetes 
automáticas a fim de saber se os internautas concordam ou não com a proposta; além 
disso, na área de destaques há uma enquete principal e mais específica sobre um 
projeto de lei polêmico. 
 
As matérias também estão abertas aos comentários dos leitores, com moderação. Foram 
também criadas ferramentas de divulgação do noticiário nas redes sociais Twitter e 
Facebook. 
 
Em 2010, a Agência Câmara inaugurou um projeto piloto de participação popular com 
perguntas nas audiências públicas das comissões, e aguarda a autorização da Casa para 
que o projeto seja levado adiante em 2011. 
 
A Agência Câmara contratou ainda empresa especializada para identificar e quantificar 
os veículos de comunicação que reproduzem seu noticiário, com e sem citação, para 
avaliar a aceitação do conteúdo por rádios, jornais, tvs e sites privados. 
 
Rádio Câmara 
 
Passo importante para levar a programação da Rádio Câmara a todo o Brasil foi a 
obtenção de sete canais de FM em capitais ou cidades de região metropolitana, 
solicitados pelo ex-Presidente Michel Temer ao Ministério das Comunicações.  
 
As futuras emissoras, localizadas em Montenegro (Rio Grande do Sul), Salvador (Bahia), 
Cuiabá (Mato Grosso), Rio Branco (Acre), Macapá (Amapá), Jaboatão dos Guararapes 
(Pernambuco) e São Luís (Maranhão), serão implantadas através de cooperação com 
instituições públicas locais, que estão sendo definidas por grupo de trabalho formado por 
técnicos da Rádio Câmara, da Atec, Detec e Demap. Estão sendo buscados parceiros 
para compartilhar antena, equipamentos e área de transmissão, a fim de reduzir custos 
de instalação e de funcionamento das rádios. 
 
Mesmo restrita a uma única emissora em FM no Distrito Federal, desde sua criação, a 
Rádio Câmara atinge boa parte do país, através da Radioagência, instrumento de difusão 
do conteúdo produzido pela equipe da emissora, a partir da página da internet. No 
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período 2009/2010, o número de emissoras que reproduz notíciários e conteúdos da 
rádio do Legislativo passou de 1.385 para 1.627.  
 
Pesquisa feita por carta e pela central de comunicação interativa, pelo telefone 0800 619 
619, abrangendo 20% das emissoras que se cadastraram voluntariamente no site da 
Rádio Câmara, constatou que as rádios comunitárias representam aproximadamente 
metade das emissoras cadastradas. As retransmissoras consultadas qualificam como 
boas ou muito boas as matérias produzidas pela Rádio Câmara e consideram importante 
para a sua programação os produtos oferecidos pela Radioagência.  
 
Novos caminhos de divulgação dos trabalhos da Rádio e da Câmara tem sido buscados 
como a inclusão de um perfil da emissora no Twitter e no Facebook. 
 
Exemplo importante das parcerias da Rádio Câmara foi a cobertura das eleições 2010, 
que contou com 46 emissoras de todos os estados ao longo de todo o dia. Deste total, 
30 contribuíram com flashes para a programação e internet, permitindo oferecer 
informações em tempo real sobre a realidade do pleito em 22 estados, além do Distrito 
Federal.  
 
Agregar parceiros na produção de conteúdos tem sido uma marca da emissora e que 
atrai cada vez mais órgaõs públicos. O Ministério do Meio Ambiente escolheu a Rádio 
Câmara como produtora e realizadora exclusiva dos spots da Saco é um Saco, campanha 
que recebeu o apoio de grandes empresas privadas na busca pela redução do consumo 
de embalagens plásticas e foi considerada um sucesso pelo Ministério. A Polícia Federal 
também buscou a emissora para a produção das campanhas contra o uso do Crack e o 
tráfico ilegal de armas.  
 
A área de saúde também é destaque. A Rádio Câmara desenvolveu, a pedido das 
emissoras parceiras, uma série de spots com alertas e dicas de prevenção à Gripe H1N1 
que tiveram ampla aceitação, inclusive com reconhecimento da Fiocruz, que convidou a 
Rádio Câmara para participar de seminário nacional de avaliação sobre as formas de 
enfrentamento e conscientização pela imprensa para os riscos da gripe.  
 
A Rádio Câmara, além disso, é uma das poucas emissoras no país a produzir 
radionovelas. Em 2010, foi ao ar para o público da FM e disponibilizado na página da 
emissora a Radionovela Mandachuva, de conscientização para a importância do voto 
consciente e da participação política.  
 
Passando a integrar oficialmente o Programa de Acessibilidade da Casa, a Rádio realizou 
gravações de diversas leis e documentos para a página do programa no portal da 
Câmara na internet. Além disso, a Rádio Câmara realizou produção exclusiva do Código 
Eleitoral, Lei de Inelegibilidades e Lei das Eleições para programa semelhante do 
Tribunal Superior Eleitoral, aproveitando o conhecimento já desenvolvido pela Câmara 
na área.  
 
Jornal da Câmara 
 
O Jornal da Câmara teve melhorias relevantes no período. No início de 2009, passou a 
ser impresso em papel reciclado, resgatando o compromisso assumido pela Câmara com 
entidades ambientalistas e com a sustentabilidade ambiental.  
 
Ainda em 2009, o Jornal da Câmara ganhou uma edição semanal especial, com 12 
páginas e tiragem ampliada, que é enviada a órgãos públicos e entidades da sociedade 
civil em todos os estados, expandindo a divulgação das atividades da Casa a todos 5.600 
municípios, em todo o território nacional. 
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Todas as Prefeituras e Câmaras Municipais e Assembléias Legislativas passaram a 
receber semanalmente o Jornal da Câmara. Em termos de conteúdo, a principal 
novidade das edições semanais foi a inclusão de reportagens especiais, entrevistas e 
artigos de opinião. A partir do segundo semestre de 2010, o Jornal da Câmara passou 
também a publicar, nas edições semanais, resenhas de livros e reportagens especiais 
sobre temas históricos. Pesquisa realizada pela Secretaria de Comunicação da Câmara 
constatou a boa receptividade do Jornal nos municípios. 
 
Em 2010, foi implantada a página do Jornal da Câmara no twitter, que já conta com 
mais três mil seguidores, e atualizada a publicação do veiculo na página da Câmara dos 
Deputados na internet. Mais de 5 mil pessoas de todo o País o recebem, de segunda a 
sexta-feira, via correio eletrônico. 
 
Divulgação Institucional 
 
A divulgação institucional da Casa ganhou um novo impulso em 2009, com a 
consolidação da Coordenação de Divulgação Institucional da Secom, que dentre outras 
ações criou o Núcleo de Publicidade Institucional, que funciona como uma agência de 
publicidade na promoção de todos os eventos realizados pela Mesa Diretora, pelas 
comissões e por outros órgãos políticos e administrativos. Em 2009, foram feitos 280 
atendimentos. Em 2010, outros 230. 
 
Em dezembro de 2010,  o projeto de TV Corporativa da Câmara dos Deputados começou 
a ser implementado, momento marcado pela assinatura do termo de abertura que 
institui o seu projeto de implantação e pela assinatura do termo de parceria operacional 
selada entre a Coordenação de Divulgação Institucional e a Coordenação da TV Câmara. 
Com essa parceira, nasce a "TV da Casa", que vai divulgar as ações da Câmara para seu 
público interno. 
 
Outros dois projetos estruturantes da Casa tiveram participação efetiva da Divulgação 
Institucional. Primeiro, o portal da Câmara na Internet (www.camara.gov.br), cuja 
reformulação total de conteúdo de apresentação e navegação foi entregue ao público em 
abril de 2010, numa parceria com o Centro de Informática da Câmara. Outro projeto 
desenvolvido conjuntamente com o Cenin e com outros órgãos é o novo Portal 
Corporativo - ou Portal da Casa - que deve ser implementado no primeiro semestre de 
2011. 
 
Também houve participação efetiva dos órgãos da Comunicação Social na comemoração 
dos 50 anos do Congresso Nacional em Brasília. Foram realizadas 27 ações, dentre 
seminários, lançamentos, publicações e inaugurações, além de um site especial para o 
evento. Também foram construídas páginas especiais no portal da Câmara para destacar 
outros eventos, como o centenário de morte do parlamentar Joaquim Nabuco, a 
cobertura e informações sobre as eleições 2010 e sobre a posse dos novos 
parlamentares. 
 
O público infanto-juvenil mereceu atenção da Divulgação Institucional, com as ações do 
Portal Plenarinho, que dentre outros projetos desenvolveu o "Eleitor Mirim" - que buscou 
formar consciência da importância do voto nas crianças. Foram realizadas, ainda, duas 
edições do "Câmara Mirim", que por meio de Ato da Mesa Diretora tornou-se um evento 
permanente no calendário da Câmara dos Deputados. 
 
Relações Públicas 
 
Para a Coordenação de Relações Públicas — Corep, os anos de 2009 e 2010 foram de 
consolidação e reconhecimento das suas atividades, em especial aquelas propostas ou 
ampliadas nesta gestão. Na Central de Comunicação Interativa, foi modernizado o 
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acesso da população ao serviço 0800, resultando em mais de 600.000 participações 
telefônicas de cidadãos. Além disso, foram realizadas pela área as primeiras pesquisas 
de opinião, inicialmente efetivadas para as demais áreas da Secom, consolidando, assim, 
a atribuição prevista de que o 0800 passasse a atuar, também, no telemarketing ativo.  
 
O Núcleo de Comunicação Interna da Corep foi criado em abril de 2009, a partir das 
atribuições do antigo Serviço de Projetos Especiais, estreitando as relações da instituição 
com o seu público interno e implementando ações voltadas a todos os níveis de 
colaboradores da Casa. 
 
O conteúdo da Revista da Casa foi remodelado, com a ampliação de suas editorias e 
reforço do quadro de pessoal . Foram publicadas 851 matérias diárias e 16 edições 
quinzenais, com mais de 320 mil acessos/ano.  
 
Por meio do seu Serviço de Visitação Institucional (Comunicação Externa), a Corep 
coordenou o receptivo de mais de 170 mil pessoas durante o ano de 2010 (12% a mais 
que em 2009). Implantou o programa de visita dramatizada, Visite Encena, que recebeu 
o Prêmio de Opinião Pública 2010 do Conselho Federal de Relações Públicas, em 30 de 
novembro último, em solenidade realizada na cidade de São Paulo.  
 
O atendimento nas portarias da Câmara e a recepção ao turista foi aperfeiçoada, 
mediante treinamentos e novas orientações, com a adesão a mídias sociais, como o 
Twitter e o Blog da Visitação.  
 
Em dezembro de 2009, foi realizada, pela primeira vez, a programação Cantata de Natal, 
com grande destaque positivo em termos de visitantes e repercussão na mídia externa, 
o que levou à sua repetição em dezembro de 2010 e ao planejamento de sua inclusão, 
em caráter permanente, no calendário de eventos da Capital da República.   
 
O Serviço de Eventos da Corep realizou mais de 450 eventos em 2010, nas 
dependências da Instituição, atendendo a solicitações diversas de caráter institucional e 
cobrindo atividades parlamentares e administrativas.  
Sob a gerência de um profissional da Relações Públicas, supervisionada e em parceria 
com a Assessoria de Gestão e Projetos da Diretoria-Geral— Aproge, e com o Centro de 
Informática — Cenin, foi desenvolvida ferramenta de automação de eventos, que 
informatiza o processo de planejamento e execução de eventos na Câmara, e cuja 
implantação está prevista para 2011.  
 
Foi iniciada a estruturação de uma Central de Eventos da Casa, subordinada à Secom,  
com o objetivo de apoiar a organização, realização e divulgação de todos os seminários, 
audiências, exposições e demais iniciativas das comissões técnicas e órgãos da Casa que 
promovem a aproximação entre os parlamentares e a sociedade civil. 

  
 

VIII – CULTURA NA CÂMARA 
 

Espaço democrático para a manifestação da cultura, a Câmara dos Deputados, nos 
anos de 2009 e 2010, acolheu número significativo de eventos artísticos e institucionais, 
estabelecendo um intercâmbio vivo com a sociedade e com a comunidade artística do 
País. 

O Espaço Cultural Zumbi dos Palmares, em 2009, promoveu mostras fotográficas 
que retrataram a tradição cultural brasileira e realizou mais de quinze exposições de 
artes plásticas, ora afirmando nomes já consagrados, como o baiano Guel Silveira, o 
brasiliense Juarez Venâncio ou os paraibanos Clóvis Junior e Flávio Tavares, ora 
revelando novos talentos como os artistas Claudia Gama, Fátima Madeiro, Francisco 
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Santos, Carolina Vecchio, Eliardo Santos e Maurício Silveira. Desses e outros artistas, a 
Casa recebeu obras importantes para compor seu acervo. 

A Câmara foi também espaço aberto para a exibição de mostras coletivas trazidas 
por outras casas de promoção cultural, como o Ministério da Cultura, o Ministério da 
Marinha e o Museu de Ouro Preto, inserindo-se assim numa rede de parcerias destinada 
a construir a cidadania por meio da arte. Também realizou homenagens a brasileiros que 
contribuíram sobremaneira para a divulgação e a consolidação de nossa cultura, tais 
como Carmem Miranda, lembrada por seu centenário de nascimento, e Euclides da 
Cunha, lembrado por seu centenário de morte. As homenagens se estenderam, no Dia 
Internacional da Mulher, à participação feminina no campo da política e das artes.  

Além das exposições planejadas pela própria Casa, por meio de suas comissões 
técnicas ou de seus programas administrativos – de gestão, educação ambiental e 
financeira, valorização do servidor e acessibilidade, por exemplo – é importante 
destacar, ainda, as exposições de iniciativa de entidades e organismos governamentais 
que buscam na Câmara dos Deputados um espaço de interlocução para suas ações 
institucionais, como o Ministério da Defesa, o Ministério da Integração Nacional, o 
Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério dos Transportes, o Ministério dos 
Esportes e Conselho Federal de Biblioteconomia. 

Em 2010, ano do cinquentenário de Brasília, o Espaço Cultural Zumbi dos 
Palmares promoveu o projeto “Brasília: capital da cultura”, composto de seis mostras 
fotográficas que retrataram a diversidade artística da capital federal. Também promoveu 
o 1º Salão Universitário, com a participação de estudantes de artes plásticas do Distrito 
Federal e o 1° Prêmio Câmara de Fotografia em homenagem aos cinquenta anos do 
Congresso em Brasília e aberto a todos os fotógrafos brasileiros interessados em retratar 
a Câmara dos Deputados. Realizou, ainda, mais de dezesseis exposições de artes 
plásticas, ora afirmando nomes já consagrados, como Darlan Rosa, Sergio Rizzo, Naura 
Timm e os artistas do Grupo paulista G-11, ora revelando novos talentos como Breno 
Rodrigues e Tarcisio Cortes. Desses e outros artistas, a Casa recebeu obras importantes 
para compor seu acervo. 

A Casa promoveu a exibição de mostras fotográficas trazidas por outras casas de 
promoção cultural como a Fundação Palmares do Ministério da Cultura, a Fundação 
Armando Alvares  Penteado e a Confederação Nacional do Comércio, inserindo-se assim 
numa rede de parcerias destinada a construir a cidadania por meio da arte. Também, em 
parceria com o Museu da Câmara, realizou homenagens a brasileiros que contribuíram 
sobremaneira para a divulgação e a consolidação de nossa cultura, tais como Joaquim 
Nabuco e Glenio Bianchetti. As homenagens se estenderam, no Dia Internacional da 
Mulher, à participação do Legislativo na construção da cidadania da mulher; e, no Dia da 
Consciência Negra, à cultura afrodescendente, por meio de exposições fotográficas e 
uma mostra de livros sobre a escritora e ex-favelada Carolina de Jesus. 

Também em 2010, a Casa foi procurada por entidades e organismos 
governamentais para divulgar suas ações institucionais. Dentre esses órgãos, destacam-
se o Ministério da Defesa, o Ministério da Integração Nacional, a Secretaria Especial do 
Turismo e o Ministério das Cidades. 

Ao longo desses dois anos, o Espaço Cultural deu continuidade às oficinas de 
contos e aos ciclos de leitura e promoveu os concorridos saraus literários, 
homenageando nomes da poesia e da literatura de Brasília, dos países andinos, dos 
Estados Unidos, da Índia, da França, da Alemanha, da Espanha, de Portugal e da Itália.  


