
  

-30- 
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parlamentares em seu trabalho. A Secretaria Internacional do ParlAmericas está localizada em Ottawa, Canadá. Para mais 
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O ParlAmericas participa de um webinário sobre a transformação digital do processo legislativo 

 
Na quinta-feira, dia 6 de maio, a Bússola Tech, uma organização brasileira que promove o intercâmbio de 

experiências e iniciativas com o apoio da tecnologia, organizou o webinário “A Transformação Digital do 

Processo Legislativo”, com o objetivo de promover uma reflexão sobre inovação tecnológica e 

modernização dos parlamentos.  A Sra. Alisha Todd, Diretora Geral do ParlAmericas, participou desse 

painel juntamente com o Sr. Gustavo Sabóia Vieira, Secretário-Geral da Mesa do Senado do Brasil; o Sr. 

Juan Manuel Cheppi, Secretário Geral da Câmara dos Deputados da Argentina; e o Sr. Nicolás Robinson 

Andrade, Diretor de Relações Governamentais da Zoom Video Communications. O painel foi moderado 

pelo Sr. Luís Kimaid, Diretor Executivo da Bússola Tech.       

 

Esse painel abordou os esforços empreendidos por parlamentares para adaptar seus processos a fim de 

possibilitar o regime de trabalho remoto, modificar disposições legais quando necessário, e adotar novas 

tecnologias de informação e comunicação (NTIC) para apoiar processos parlamentares durante a 

pandemia do COVID-19. Ele também enfocou o desenvolvimento de estratégias de transformação digital 

para aumentar a eficácia do trabalho parlamentar, bem como a transparência e processos participativos. 

Os expositores refletiram sobre a continuidade do valor agregado por esses esforços no futuro, até 

mesmo nos casos em que tenham sido adotados como solução temporária para lidar com a atual crise.  

 

Refletindo sobre as discussões realizadas na 3a Reunião da Rede de Funcionárias e Funcionários de 

Parlamento Aberto focadas em inovação tecnológica, em março de 2021, Alisha Todd fez a seguinte 

observação: “A modernização transcende uma mera transformação digital, haja vista que os esforços de 

modernização concentram-se em melhorar a forma como parlamentos trabalham para servir cidadãos e 

cidadãs. Assim, a transformação digital desempenha papel fundamental na modernização, considerando 

que muitas das nossas interações ocorrem atualmente na esfera digital, e, portanto, os parlamentos têm 

uma oportunidade de utilizar essas ferramentas para aumentar a eficiência do trabalho parlamentar e sua 

acessibilidade à população.” 

 

Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga 

@ParlAmericas nas redes sociais. 
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