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Página principal

● Filtragem dos PLs na página inicial
○ Por tags
○ Por comissão
○ Câmara/Senado
○ Destaques da semana

● Ordenação dos PLs
○ Importância / urgência / destaques da semana
○ Ordem de apresentações / ordem de tramitações

● Transmitir “pulso” das tramitações e outras informações de forma visual

● Busca entre os PLs cadastrados 



Página do Projeto de Lei

● Comentários extras, links para pareceres, notícias etc.

● Alguns PLs semelhantes

● Agregar links para baixar todos os PDF’s que formam o corpo atual do PL

● Armazenar histórico de tramitações mesmo após arquivamento
 



Destaques da Semana
● Ferramenta de auxílio na garimpagem dos Destaques da Semana do 

Congresso

● Ferramenta para produzir compilações semanais de destaques entre os 
nossos PLs

● Newsletter semanal com os destaques

● Destaques na página principal



Filtragem de tramitações
● Possivelmente simplificar/traduzir o texto opaco

● Movimentações interessantes:
○ Novo relatório apresentado
○ Inclusão de projeto em pauta
○ Designação de relator
○ Novo PL foi cadastrado na plataforma
○ Que PL foi marcado como destaque
○ Prioridades da semana
○ Mapa de votação no plenário (nas comissões nem sempre é possível porque há votações não 

nominais; a votação nominal só é automatizada em plenário)
○ Resultados



Mais novidades
● Feeds RSS

● Bot no Twitter para acompanhamento das tramitações

● Infográfico sobre o funcionamento do Congresso Nacional

● Glossário de termos

● Documentar e disponibilizar software para a plataforma ser usada e 
apropriada por outras organizações



Outras tarefas na fila
● Detectar quais leis são citadas / alteradas por um PL

● Engajamento
○ Envio de e-mails para membrxs de uma comissão
○ Integração com a plataforma da Coalizão

■ Projeto em separado?

● Embedding em outros sites

● Linked Data / Web semântica



Feedback


