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Resumo: A digitalização de ações no âmbito dos Legislativos é uma realidade no mundo, fenômeno que 

se tornou mais evidente e necessário a partir da deflagração da pandemia de COVID-19, em 2020. Sabe-

se, entretanto, que essa inovação é recente e, devido ao ônus, tanto financeiro quanto logístico, de sua 

implantação, há uma distribuição bastante desigual entre os parlamentos, que afeta, sobretudo, as 

instituições em nível local. Desse modo, o paper apresenta uma análise de como cinco Câmaras 

Municipais brasileiras mantiveram seus trabalhos, aproveitando-se de ferramentas digitais, no primeiro 

ano de pandemia de COVID-19 no país: Belém, Curitiba, Goiânia, Salvador, São Paulo. É, portanto, 

mapeada a divulgação de ações sobre a pandemia por meio dos websites e perfis oficiais em redes sociais, 

assim como os Sistemas de Deliberação Remota (SDRs) adotados. Pode-se afirmar que as casas 

utilizaram seus websites e redes digitais no sentido esperado, todavia quase todas tiveram dificuldades na 

organização dessas informações nos websites e o fluxo de postagens sobre a temática se apresentou mais 

intenso no Facebook. Quanto aos SDRs adotados, embora todas tenham usado mecanismos digitais, 

apenas Curitiba e São Paulo tiveram ferramentas sofisticadas, com verificação biométrica para validação 

de votos dos vereadores. 

 

Palavras-chave: Parlamento digital; Câmaras Municipais Brasileiras; Pandemia de COVID-19. 

 

Abstract: The digitalization of parliamentary actions is a reality around the world, and a phenomenon 

that became more evident and necessary since the global declaration of the COVID-19 pandemic, in 

2020. However, this is a new innovation and then there is no equality in the adoption of digital 

mechanisms by parliaments, due to both budgetary and logistical costs, which affects even more local 

institutions. Thus, this paper analyzes how five Municipal Legislatures in Brazil – Belém, Curitiba, 

Goiânia, Salvador, and São Paulo – kept their work agenda during the pandemic through digital means in 

the first year of the crisis. We then map the publicity of actions on the pandemic in the parliaments’ 

websites, social media profiles, and the use of Remote Deliberation Systems (RDS). The results show that 

the legislatures used their websites and social media as expected, but almost all of them presented 

difficulties in the organization of the information on the parliaments’ actions against the pandemic and the 

flux of content on the theme was more intense on Facebook. Concerning the RDSs, although all the 

Houses have used those mechanisms, only Curitiba and São Paulo had highly sophisticated tools, by 

using biometrical verification to validate the representatives’ votes. 
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Resumen: La digitalización de los Legislativos es una realidad en el mundo, fenómeno que se ha tornado 

más evidente y necesario desde que se ha empezado la pandemia de COVID-19, en 2020. Se sabe, sin 

embargo, que esta innovación es reciente y, debido a los problemas financieros y de logística para su 

implementación, existe una distribución muy desigual entre los parlamentos, que afecta principalmente a 
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las instituciones a nivel local. Así, este artículo presenta un análisis de cómo cinco parlamentos locales 

brasileños mantuvieron su trabajo, aprovechando las herramientas digitales, en el primer año de la 

pandemia COVID-19 en el país: Belém, Curitiba, Goiânia, Salvador, São Paulo. Para el trabajo empírico, 

se mapea la difusión de acciones sobre la pandemia a través de los sitios web y perfiles oficiales en redes 

sociales, así como los Sistemas de Deliberación Remota (SDRs). Los resultados indican que los cinco 

casos utilizaron sus sitios web y redes digitales en el sentido esperado, sin embargo, casi todas tuvieron 

dificultades para organizar las informaciones en los sitios web. Además, el flujo de publicaciones sobre el 

tema fue más intenso en Facebook. En cuanto a los SDRs, aunque todos usaban mecanismos digitales, 

solo Curitiba y São Paulo tenían herramientas sofisticadas, con verificación biométrica para validar los 

votos de los concejales. 

 

Palabras claves: Parlamento Digital; Parlamentos locales Brasileños; Pandemia de COVID-19. 

 

1 Introdução 

A digitalização de ações no âmbito dos Legislativos é uma realidade no mundo, 

fenômeno que alcançou maior evidência a partir da deflagração da pandemia de COVID-19, em 

2020. Sabe-se, entretanto, que essa inovação é recente e, devido ao ônus – tanto financeiro 

quanto logístico – de sua implantação, há uma distribuição bastante desigual entre os 

parlamentos, que afeta, sobretudo, as instituições legislativas em nível subnacional. Desse 

modo, o paper apresenta uma análise de como as Câmaras Municipais brasileiras mantiveram 

seus trabalhos, utilizando ferramentas digitais, no primeiro ano de pandemia de COVID-19. 

O desenvolvimento de ações digitais pelos parlamentos é tema da literatura há duas 

décadas, desde o uso de websites ao desenvolvimento de ferramentas para engajamento público. 

Essas inovações aparecem a partir de um movimento para a abertura dessas instituições 

(OPENING PARLIAMENT, 2012), a fim de reverter sua imagem de inacessibilidade 

(LESTON-BANDEIRA; BENDER, 2013). Somam-se a mecanismos próprios o uso crescente 

pelos parlamentos das redes sociais digitais para divulgar ações e, eventualmente, interagir com 

os representados.  

No contexto da atual pandemia, testemunharam-se trabalhos de comissões 

parlamentares e votações ocorrendo remotamente até em casas com ritos tradicionais e próprios 

de um sistema presencial (como o Parlamento Britânico). Todavia, pode-se observar ainda nesse 

cenário resistência à utilização do digital ou mesmo falta de estrutura técnica, que não 

permitiram a alguns legislativos nacionais aplicarem o trabalho remoto de forma online 

(INTER-PARLIAMENTARY UNION, 2020), o que demonstra que essa realidade para 

algumas instituições é também uma ficção para outras.  

Faz-se necessário, portanto, discutir as disparidades implicadas nesse processo, 

sobretudo em nível municipal. O presente trabalho analisa o caso das Câmaras Municipais 

brasileiras, ainda pouco estudadas, o que tem causado uma distorção da percepção acerca do 

processo brasileiro de digitalização legislativa. Para analisar esse fenômeno em nível local, a 

pesquisa analisou, no ano de 2020: (1) a utilização dos websites para divulgação de ações sobre 

a pandemia; (2) os perfis oficiais das casas nas redes Facebook, Instagram, Twitter e YouTube e 
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o foco na COVID-19 em suas publicações; e (3) os Sistemas de Deliberação Remota adotados. 

A análise considera uma Câmara Municipal de cada região do país, a saber: Belém (N), Curitiba 

(S), Goiânia (CO), Salvador (NE), São Paulo (SE). 

 

2 A digitalização das ações dos Legislativos: uma questão de democracia e desigualdades 

 

2.1 O uso do digital em nível municipal 

Muitas são as vantagens que os parlamentos podem obter a partir da utilização da 

internet para a modernização de processos internos, especialmente quanto à ampliação do 

engajamento público e da transparência (BRAGA; MITOZO; TADRA, 2016). As mudanças 

que essa nova dinâmica acarreta podem ajudar a reduzir a distância entre mandantes e 

mandatários, a partir de um melhor entendimento que os cidadãos podem ter acerca do 

funcionamento dos parlamentos (LESTON-BANDEIRA, 2012), uma das estratégias que 

buscam aperfeiçoar o relacionamento entre Legislativo e sociedade (BERNARDES, 2010).  

Em âmbito local, a comunicação e a divulgação das ações digitais nos Legislativos são 

ainda mais importantes, pois, enquanto os vereadores são vistos como o resultado das escolhas 

dos eleitores em meio às regras dos sistemas eleitoral e partidário, as Câmaras Municipais 

enfrentam descrédito e são lembradas como lugar de negociações clientelistas e manutenção de 

redutos (SILVA; CHRISTOPOULOS, 2013). 

O uso do digital, neste sentido, é relevante para proporcionar ganhos democráticos, além 

de auxiliar na visibilidade e na construção da imagem política institucional. De modo geral, isso 

acontece especialmente no Poder Executivo, mas o Legislativo, essencial para a sustentação do 

sistema democrático, também busca acompanhar o desenvolvimento das tecnologias, criando 

estratégias similares de comunicação e contato com os cidadãos. 

Instituições públicas em geral fazem o uso do digital para tentar garantir a efetividade 

da comunicação pública. Utilizam-se desses mecanismos para estarem mais presentes na vida 

dos seus representados, a exemplo do caso da Prefeitura de Curitiba, observado por Prudêncio e 

Klenk (2016). No caso dos parlamentos, também há um aumento significativo de reflexões 

sobre seu desenvolvimento de ações digitais, sobretudo, em nível federal e estadual, justificado 

pelas diversas iniciativas e pelo avanço dos canais de participação (FARIA, 2012; 

BERNARDES; LESTON-BANDEIRA, 2016; MITOZO, 2020), ficando claro que, em diversas 

instâncias, o Legislativo trabalha para tornar suas plataformas digitais mecanismos que 

contribuam para o aumento da visibilidade. 

Em nível local, entretanto, ainda há pouca capilaridade das ações digitais nos 

Legislativos. Embora as ferramentas de comunicação digital estejam disponíveis para todas as 

instituições nas esferas municipais, nem sempre estas são utilizadas pelas equipes de 

comunicação como forma de distribuir informação sobre a gestão, indicando um 
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subaproveitamento da comunicação digital, sobretudo dos websites (COMEL, 2021). O estudo 

de Comel (2021), ao analisar como os websites das prefeituras municipais contribuem com a 

transparência não obrigatória, aquela que se dá com auxílio da comunicação cotidiana e não 

necessariamente pelo portal da transparência, mostra, portanto, que as deficiências em nível 

local vão para além dos Legislativos. 

Costa (2021), trazendo uma análise sobre os Legislativos municipais, nota disparidades 

da mesma forma que o trabalho supracitado, especialmente no que diz respeito ao baixo índice 

de transparência encontrado no nível subnacional, o que dificulta a apropriação por parte dos 

infomediários (como é o caso de jornalistas, por exemplo). Na perspectiva da autora, ainda é 

necessária uma "expansão das ações de transparência e dados abertos para as casas subnacionais 

brasileiras" (COSTA, 2021, p. 128), sendo que a estrutura das casas foi considerada como 

variável explicativa para compreender as diferenças visualizadas. 

As redes sociais parecem mecanismos cuja dinâmica de uso é facilitada, mas ainda não 

são bastante adotadas pelos legislativos locais. Oliveira (2019), em mapeamento realizado no 

Paraná, mostra que, dos 399 municípios, apenas 130 possuíam perfis ativos no Facebook em 

2019, o que equivale a um terço das casas legislativas naquele estado. O cenário da pandemia, 

no entanto, alterou um pouco a estatística: no final de 2020, 178 municípios tinham perfil na 

rede, alcançando 44% do total.  

Braga e Wisse (2021) comparam os níveis nacional/estadual e municipal e encontram 

diferenças consideráveis nos próprios websites que já estariam, em tese, mais consolidados. A 

análise, realizada durante a pandemia, evidencia essas discrepâncias tanto na intensidade de uso 

das redes sociais quanto na apropriação dos legislativos em relação às possibilidades de 

atividades remotas e inclusão de material nos websites. Ou seja, nem mesmo em um momento 

de expansão da digitalização imposta pelo contexto é possível encontrar paridade entre as 

iniciativas dos diferentes Legislativos, o que se percebe pelo panorama acerca do uso do digital 

em 2020 por parlamentos em outros níveis, apresentado a seguir.  

 

2.2 O contexto da pandemia de COVID-19 

A utilização de ferramentas digitais pelas instituições parlamentares foi uma ação que se 

tornou mais popular durante a pandemia, devido às medidas de isolamento social adotadas pelos 

países como contenção de contágio pelo vírus. Percebe-se, entretanto, que ainda há resistência 

e/ou falta de preparação das casas legislativas pelo mundo em relação à adoção de ferramentas 

digitais em seus processos. O levantamento realizado pela União Interparlamentar (INTER-

PARLIAMENTARY UNION, 2020) aponta que apenas 54 parlamentos nacionais e 3 

supranacionais, dentre os 100 apresentados na referida compilação, utilizaram mecanismos 

online para sessões remotas. Essa resistência se tornou ainda maior se observados os 

Legislativos que realizaram votações remotas: apenas 38 casas. 
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Por outro lado, deve-se ressaltar a maior novidade trazida por esse contexto: o uso 

desses mecanismos pelos parlamentares. Essa ação era historicamente delegada a consultores e 

assessores legislativos, devido ao receio que o corpo político tem de um questionamento da 

legitimidade de sua representação, partindo do princípio de que os cidadãos poderiam enxergar 

essas ferramentas como meios de praticar uma democracia direta (FARIA, 2012). Todavia, a 

garantia de segurança e o letramento digital realizado pelos setores técnicos com esses atores 

políticos, ações fundamentais para gerar maior aceitação dessas inovações (WILLIAMSON, 

2020), pode contribuir para a desmistificação do uso de tais mecanismos, que podem ser usados 

para a melhoria das ações de representação política e reforço de valores democráticos.   

O Congresso Nacional brasileiro foi um dos melhores exemplos de uso do digital para o 

trabalho parlamentar remoto. Tão logo foi declarada a pandemia no país, Câmara dos Deputados 

e Senado Federal aprovaram, ambas no dia 17 de março de 2020, dispositivos legais para 

regulamentar sessões e votações online. As duas casas, então, adaptaram ou desenvolveram 

novos mecanismos para a implantação de seus Sistemas de Deliberação Remota, altamente 

sofisticados, ou seja, totalmente digitais e online, com dupla verificação por senha e conferência 

biométrica para registro de frequência e votação. De acordo com Peixoto (2020), a velocidade e 

a robustez da adoção dessas tecnologias no Congresso se devem à capacidade técnica e 

administrativa já existentes, resultantes da preparação gradual e do desenvolvimento de 

ferramentas digitais para uso dessas casas por mais de duas décadas. Uma prova disso é que a 

ferramenta utilizada pela Câmara dos Deputados para votação era o Infoleg, aplicativo para 

acompanhamento das ações da casa pelos cidadãos inaugurado em 2013, adaptado para uso nas 

sessões remotas. 

Tentando seguir os mesmos passos, a maioria das Assembleias Legislativas estaduais 

adotaram mecanismos totalmente online, tendo algumas replicado os sistemas de Câmara e 

Senado, como em Goiás. Todavia, já indicando uma disparidade na aplicação de inovações 

digitais, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul adotou em seu sistema de votação o 

recebimento de votos por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, processo que não 

garantia a segurança da votação, ou seja, de que o voto havia sido remetido pelo parlamentar 

(MITOZO, 2020). 

Enquanto os parlamentos da esfera estadual e federal do Brasil recorreram às 

tecnologias para implementarem ações que contribuam para o enfrentamento da pandemia, nos 

municípios há dificuldades de implementação das próprias sessões das Câmaras, com 

transmissões online precárias e menor nível de profissionalismo no desenvolvimento de tais 

estratégias que se encaixam em mecanismos de maior transparência (MASSUCHIN; 

OLIVEIRA, 2020). É necessário, portanto, perceber não apenas as boas práticas e tomá-las 

como modelos, mas também as diferenças contidas nesta premissa da digitalização do 

Legislativo.  
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3 Metodologia e análise dos dados 

 

3.1 Estratégias metodológicas 

 O estudo que se apresenta é exploratório e objetiva identificar as características do trabalho 

remoto relacionado à pandemia de COVID-19 desenvolvido pelas Câmaras Municipais de cinco 

capitais brasileiras: Belém, Curitiba, Goiânia, Salvador e São Paulo. Elas correspondem aos 

Legislativos das capitais mais populosas de cada região do país, instâncias do Legislativo sobre 

as quais há ainda pouca investigação, sobretudo quando se trata do uso do digital. O recorte é o 

primeiro ano de pandemia, 2020, quando as casas em nível nacional e estadual declararam o 

estabelecimento de trabalho remoto, inclusive para o corpo político, exigindo-se mudanças nas 

sessões e na organização interna das instituições. 

Os dados recolhidos e analisados podem contribuir com a discussão acerca das 

desigualdades de digitalização e de como o Brasil vive uma realidade em nível nacional e uma 

ficção, ao mesmo tempo, quando se trata do nível local, quanto à adoção de práticas digitais 

pelos parlamentos.  

Desse modo, primeiramente, realizou-se um mapeamento das ações digitais das cinco 

casas em 2020 quanto ao uso dos websites das Câmaras. A fim de analisar este espaço, 

coletaram-se os dados tanto a partir deles, quanto de documentos e notícias referentes à atuação 

das casas de leis no contexto da COVID-19. Observou-se, portanto, se os websites4 possuíam 

abas específicas para notícias e ações sobre a pandemia, se havia notícias acerca das sessões 

remotas ou das demais ações dessas casas em relação à referida crise, entre outros pontos 

observados.  

Para analisar os Sistemas de Deliberação Remota, adotou-se a metodologia utilizada por 

Mitozo (2020), em seu mapeamento e análise dos Legislativos brasileiros em âmbitos nacional e 

estadual. Tem-se para a análise, portanto, as seguintes variáveis analíticas binárias: 1) utilização 

de plenário virtual, 2) voto remoto, 3) aprovação de dispositivos legais a fim de regular a 

adoção do sistema remoto. Adicionalmente, analisou-se o 4) nível de sofisticação das 

ferramentas adotadas pelas casas, considerado como: “baixo” – mecanismos analógicos; 

“médio” – ferramentas digitais básicas, como videoconferência e votação nominal por meio 

delas; e “alto” – adoção, por desenvolvimento próprio ou contratação, de sistema robusto, cuja 

validação de frequência e voto fosse realizada mediante senhas e/ou checagem biométrica. Já os 

dados sobre o uso de redes sociais e das postagens de conteúdo referente a ações sobre a 

pandemia foram secundários, reunidos a partir do trabalho de Braga e Wisse (2021). 

 
4 Sites analisados: Belém: https://www.cmb.pa.gov.br/; Curitiba: https://www.curitiba.pr.leg.br/; Goiânia: 

https://www.goiania.go.leg.br/; Salvador: http://www.cms.ba.gov.br/; São Paulo: 

https://www.saopaulo.sp.leg.br/  

https://www.cmb.pa.gov.br/
https://www.curitiba.pr.leg.br/
https://www.goiania.go.leg.br/
http://www.cms.ba.gov.br/
https://www.saopaulo.sp.leg.br/
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3.2 Sistemas de Deliberação Remota 

A análise constatou a utilização de sessões remotas, mas com formatos e níveis de 

sofisticação diferentes (vide Tabela 1, abaixo) no que diz respeito à presença dos distintos 

elementos adicionados ao seu funcionamento. 

 

Tabela 1 - Características do trabalho remoto das Câmaras 

Câmara Plenário digital Voto remoto Dispositivos legais Sofisticação 

Belém Sim Sim Sim Média 

Curitiba Sim Sim Sim  Alta 

Goiânia Sim Sim Não Média 

Salvador Híbrido Sim Não Média 

São Paulo Sim Sim Sim Alta 

Fonte: Elaboração das autoras. 

 

Pode-se constatar que a Câmara Municipal de Belém adotou, a partir de 07 de abril de 

2020, a realização de “Sessões Virtuais”, regulamentadas pela Resolução 010/2020, de 07 de 

abril daquele ano. Foi utilizado para essas sessões o aplicativo Zoom Meetings, por meio do qual 

também eram realizadas as votações e a aferição da frequência dos vereadores, verbalmente. 

Isso mostra que, apesar de totalmente digital, houve uma sofisticação média dessas ferramentas, 

uma vez que não houve uso de senhas ou conferência biométrica para o voto de cada 

parlamentar. 

A Câmara Municipal de Curitiba investiu em ações digitais, o que vinha acontecendo 

pouco antes, mas foi acelerado a partir da deflagração da pandemia no Brasil e adoção 

necessária de sessões remotas. O Ato da Mesa 03/2020 instaurou o Sistema de Deliberação 

Remota, que consistia tanto na utilização de programa de videoconferência para os debates 

quanto de um aplicativo, em que se coletava a frequência dos vereadores e por meio do qual 

eles votavam remotamente. O sistema foi contratado de uma empresa e contava com biometria, 

garantindo maior segurança do voto realizado por cada vereador. 

Em Goiânia, a Câmara aprovou a utilização de sessões remotas com votação a partir de 

ofício de um dos vereadores, em 24 de março de 2020, que resultou um acordo entre 

parlamentares, não havendo, portanto, alteração ou adendo para o regimento vigente naquele 

Legislativo. Apenas a partir da metade de abril daquele ano, após a parada dos trabalhos por 

quase um mês e meio após a decretação de pandemia no país, a referida Câmara passou a 

realizar sessões remotas por meio de videoconferência e, assim como o Legislativo de Belém, 

utilizou-se dessas sessões para realizar nominalmente a chamada e as votações.  
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A Câmara de Salvador adotou sessões híbridas somente após quase um mês de 

suspensão total das sessões, decidida no plenário em 18/03/2020, permitindo o trabalho remoto 

apenas para vereadores no grupo de risco ou com sintomas da doença. Não houve mudanças 

legais no regimento para legalizar as sessões, nem qualquer documento que regulamentasse as 

sessões virtuais. Os parlamentares em casa participavam por meio de videoconferência e 

votavam nominalmente por esse dispositivo. 

Quanto a São Paulo, a Câmara da cidade já possuía investimento anterior à pandemia 

em mecanismos online, inclusive no desenvolvimento de um plenário virtual em vigor desde 

maio de 20195. A instituição possuía, portanto, um sistema sofisticado de deliberação remota, 

tendo legalizado esse procedimento para reuniões plenárias na Resolução da CMSP nº 3, de 17 

de março de 2020. As sessões passaram a acontecer remotamente a partir de 25 de março, com 

votações realizadas por meio de aplicativo conectado ao sistema da casa. 

Vale ressaltar que, quanto à sofisticação das ferramentas, nenhum Legislativo utilizou 

recursos analógicos, o que é uma característica positiva, que tenta acompanhar as casas de leis 

em nível nacional e estadual, que adotaram apenas mecanismos digitais para os trabalhos 

remotos (MITOZO, 2020). Esse é um ponto importante, tendo em vista que alguns parlamentos 

pelo mundo, como a Irlanda e a República Democrática do Congo, não adotaram o digital, 

realizando votação remota por meio de SMS e ligação telefônica (WILLIAMSON, 2020). 

 

 

3.3 Websites 

 Os websites são espaços consolidados na relação entre órgãos públicos e cidadãos (CETIC, 

2020) e, por isso, busca-se entender como estes espaços são usados ao longo da pandemia. 

Comparando os casos analisados, Goiânia e Belém apresentaram o pior desempenho entre as 

Câmaras Municipais observadas e isso se deve tanto pela ausência de conteúdo sobre o assunto 

quanto pela dificuldade de encontrar as informações.  

De forma direcionada, o portal da Câmara de Goiânia possui apenas um banner 

informando sobre a prevenção do vírus, na página inicial. Ao clicar no link, vê-se uma peça 

simples (em pdf.), sem qualquer informação aprofundada e atualizada sobre a situação, seja no 

âmbito nacional ou mesmo local. Em relação à atuação do Legislativo, é necessário fazer uma 

longa busca até encontrar as medidas que a instituição tomou durante o primeiro ano da crise. 

No website, não há um espaço específico para publicações e arquivamento das sessões remotas 

ou demais ações da casa, como medidas específicas, leis aprovadas etc. As notícias acerca da 

crise sanitária estão distribuídas aleatoriamente entre as demais publicações. 

 
5 Originalmente, a plataforma era usada “para a votação de projetos de menor impacto, como 

homenagens, denominações de logradouros e datas comemorativas”. Disponível em: 
https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/em-sessao-virtual-camara-aprova-pl-que-libera-recursos-municipais-

https://app-plpconsulta-prd.azurewebsites.net/Forms/MostrarArquivo?TIPO=RESCMSP&NUMERO=3&ANO=2020&DOCUMENTO=Ficha
https://app-plpconsulta-prd.azurewebsites.net/Forms/MostrarArquivo?TIPO=RESCMSP&NUMERO=3&ANO=2020&DOCUMENTO=Ficha
https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/em-sessao-virtual-camara-aprova-pl-que-libera-recursos-municipais-para-combater-coronavirus/
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Após buscar notícias em meio a tantas outras, encontra-se material disponível, a 

exemplo de notícia sobre a realização de audiência pública virtual sobre Plano Diretor6 ou da 

inauguração de sessões virtuais pelo parlamento7. Isto é possível na aba de pesquisa do site, com 

palavras-chaves relacionadas ao assunto (coronavírus, COVID-19, pandemia, por exemplo). Os 

resultados mostram o lançamento de gabinete virtual por uma parlamentar e a suspensão de 

atividades presenciais também, o que denota algum tipo de atividade voltada à pandemia. Há 

exemplos de audiências públicas para debater problemas na saúde pública durante a pandemia e 

tratamento para COVID-19, no entanto são ações que só aparecem a partir de busca na página. 

Assim, pode-se afirmar um subaproveitamento da ferramenta, uma vez que há ações da Casa 

Legislativa, mas com divulgação precária, sem explorar a primeira página e locais específicos 

que pudessem reunir a atuação da Câmara e as mudanças em seu cotidiano.  

Na Câmara de Belém, não há espaço específico para abordar a pandemia. O foco está 

nas notícias sobre o enfrentamento à crise, mas em menor grau comparativamente aos demais 

parlamentos analisados. Ademais, no mesmo modelo de Goiânia, os atos estão dispersos 

juntamente com outras divulgações cotidianas. Conforme busca no website, por meio de 

palavras-chave como coronavírus, covid, sessões remotas, plenário virtual e sistema remoto, as 

notícias relacionadas à COVID-19 são sobre o debate em relação às medidas de enfrentamento 

ao vírus8 e volta de atividades semipresenciais9, mas sem espaço próprio no site, o que torna 

invisível a atuação da casa. 

No caso da Câmara de Salvador, não há qualquer menção explícita na primeira página 

sobre as ações da instituição durante a pandemia. A única forma de encontrar informações é 

pela busca no site dos termos COVID-19, pandemia e coronavírus. Uma característica das 

publicações, no entanto, é de notícias focadas nos vereadores e menos em ações efetivas da 

instituição, como se pode exemplificar pela notícia "Odiosvaldo elogia inauguração de unidade 

de saúde em Itapuã", publicada em abril de 2020. Há alguns poucos casos de divulgação de 

audiências públicas relacionadas ao contexto da pandemia e da proposição de projetos, tais 

como isenção de IPTU. Porém, não há qualquer organização do site para que essas decisões 

sejam reunidas para os cidadãos. 

A Câmara de Curitiba, por outro lado, disponibiliza no portal da instituição um espaço 

 
para-combater-coronavirus/. Acesso:12/04/2021. 
6 Disponível em:  

https://www.goiania.go.leg.br/sala-de-imprensa/noticias/realizada-audiencia-publica-virtual-sobre-o-

novo-plano-diretor-1. Acesso: 11/04/2021. 

7 Disponível em: https://www.goiania.go.leg.br/sala-de-imprensa/noticias/ccj-inaugura-sessoes-virtuais-

na-camara-de-goiania-1 /. Acesso: 11/04/2021. 

8
 Disponível em: https://www.cmb.pa.gov.br/vereadores-debatem-sobre-as-medidas-de-enfrentamento-

ao-coronavirus-na-capital/. Acesso:11/04/2021. 

9
 Disponível em: https://www.cmb.pa.gov.br/cmb-retorna-com-as-atividades-semi-presencias/. Acesso: 

11/04/2021. 

https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/em-sessao-virtual-camara-aprova-pl-que-libera-recursos-municipais-para-combater-coronavirus/
https://www.goiania.go.leg.br/sala-de-imprensa/noticias/realizada-audiencia-publica-virtual-sobre-o-novo-plano-diretor-1
https://www.goiania.go.leg.br/sala-de-imprensa/noticias/realizada-audiencia-publica-virtual-sobre-o-novo-plano-diretor-1
https://www.goiania.go.leg.br/sala-de-imprensa/noticias/ccj-inaugura-sessoes-virtuais-na-camara-de-goiania-1%20/
https://www.goiania.go.leg.br/sala-de-imprensa/noticias/ccj-inaugura-sessoes-virtuais-na-camara-de-goiania-1%20/
https://www.cmb.pa.gov.br/vereadores-debatem-sobre-as-medidas-de-enfrentamento-ao-coronavirus-na-capital/
https://www.cmb.pa.gov.br/vereadores-debatem-sobre-as-medidas-de-enfrentamento-ao-coronavirus-na-capital/
https://www.cmb.pa.gov.br/cmb-retorna-com-as-atividades-semi-presencias/
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específico para notícias relacionadas à pandemia de COVID-1910 e isso diferencia sua atuação 

em relação às demais citadas. O acesso é fácil e simples, bastando clicar em um banner no 

espaço superior do site – com muito efeito – logo na abertura. Na página direcionada, o campo 

inicial traz um resumo sobre as ações do parlamento durante a pandemia, passando pela questão 

de investimentos para o funcionamento das sessões plenárias e comissões virtuais, até sobre as 

proposituras relacionadas à crise sanitária. Ao lado, há dois vídeos com notícias sobre a atuação 

da casa no período. No meio da página, são disponibilizados dados sobre a produção da 

Câmara. O espaço – apresentado por meio de ícones/inserts – menciona de forma dinâmica os 

números atualizados de sessões plenárias remotas, reuniões de comissões, valores 

economizados pelo parlamento, projetos de lei e requerimentos à prefeitura. 

Na sequência, na mesma página, apresentam-se os esforços do parlamento em um 

campo com notícias relacionadas ao trabalho da Câmara no enfrentamento da COVID-19. O 

campo é dividido em seis subcategorias: 1) monitoramento da situação em Curitiba, a exemplo 

da prorrogação da bandeira laranja no município. 2) matérias sobre combate ao contágio em 

âmbito interno, como a inserção do teletrabalho para os servidores; 3) publicações sobre a 

articulação do parlamento com a sociedade civil, comum aos debates e proposições sobre a 

volta às aulas presenciais; 4) publicações sobre trabalho parlamentar geral; 5) esforços para 

retomada da economia no contexto da pandemia, como projetos de lei que preveem a isenção de 

impostos; 6) matérias com homenagens às vítimas da pandemia. No final da página, há um 

campo em que é possível acompanhar os atos administrativos e despesas relacionadas ao 

período e um link para todas as notícias sobre a pandemia.   

Similar a Curitiba, o site da Câmara de São Paulo também possui espaços específicos 

para identificar ações institucionais ao longo da pandemia. Embora com menor destaque, na 

primeira página há dois banners: um sobre normas legais e outro sobre medidas administrativas 

sobre a COVID-19. O acesso para uma nova página indica todos os decretos do período, sobre 

vacinação, retorno às aulas etc. São mais de 100 itens em ordem cronológica, no caso de normas 

legais. Já no caso do banner sobre medidas administrativas, a página é bastante completa.  

A página inicial tem um breve texto explicando a atuação e a preocupação da instituição 

com o contexto, mostrando que as atividades passaram a ser remotas. Há também preocupação 

em indicar as mudanças ocorridas ao longo da crise por meio de uma linha do tempo com os 

principais atos da mesa diretora. Todos os atos citados na linha do tempo sobre as decisões da 

instituição também estão disponíveis. Na sequência, o texto indica as ações modificadas com a 

pandemia: Transmissões de todas as atividades legislativas pela TV Câmara e Redes Sociais 

como o YouTube, Facebook e Twitter; Jornal da Câmara com edição diária desenvolvida 

remotamente, cobertura cotidiana das Atividades Legislativas através do Portal da Câmara e 

 
10 Disponível em: https://www.curitiba.pr.leg.br/institucional/combate-a-covid-19. Acesso: 12/04/2021. 

https://www.curitiba.pr.leg.br/institucional/combate-a-covid-19
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Redes Sociais, newsletter Boletim Covid-19 e audiências virtuais. Por fim, ressalta-se a criação 

do hotsite "Coronavírus - Combate а COVID-19"11. Há, ainda, dois vídeos explicativos sobre o 

que se denominam como fase um e fase dois das ações da Câmara para a retomada gradual das 

atividades presenciais. As medidas de austeridade também foram consideradas pela Câmara e 

divulgadas neste espaço. 

O ponto que mais diferencia SP do caso de Curitiba é a criação de um site específico 

com informações oficiais e verificadas sobre as ações propostas pelos vereadores, que, a partir 

de diversos projetos de lei, têm ajudado no combate à pandemia. O objetivo é combater a 

desinformação e, por isso, essas informações são organizadas em site específico. A primeira 

página do site, além dos menus, traz lista organizada de notícias sobre a COVID-19 que 

envolviam o parlamento e links para alguns comitês12. Esse é o caso da notícia "Câmara de SP 

aprova liberação de mais R$ 10 mi contra o coronavírus". O hotsite repete algumas informações 

que estavam no site da Câmara, como os decretos organizados na aba legislação. Na aba sobre 

dúvidas, por outro lado, há dicas de como evitar contágio, sintomas e demais informações sobre 

a doença. Há também um espaço para dicas, com link sobre como ir a museus sem sair de casa, 

como se prevenir no transporte público, organização do tempo e saúde mental. 

Chama a atenção, ainda, haver conteúdos para serem compartilhados, inclusive via 

WhatsApp. São produções de cards e artes, além de podcasts da webrádio da Câmara. Por 

último, foram criados dois menus: um sobre a vacinação com notícias específicas da campanha 

e outro sobre a renda básica, com notícias e calendário.  

No geral, percebe-se que há um entrave de entrada para chegar às informações sobre as 

ações da pandemia, que é o próprio mecanismo de busca dos websites. Isso acontece em muitas 

Assembleias Legislativas (BRAGA; MITOZO; TADRA, 2016), e se repete na maioria dos 

casos aqui analisados. 

 

3.4 Redes sociais digitais 

 Em relação ao uso de redes sociais no contexto da pandemia, já havia sido constatado 

por Braga e Wisse (2020) que as casas legislativas lançaram mão desse recurso durante a 

pandemia. Nos Legislativos em foco neste trabalho, entretanto, pode-se observar que quase 

todos se utilizaram das quatro redes mais usadas pelo público adulto no país para divulgação de 

ações contra o COVID-19: Facebook, YouTube, Twitter e Instagram13. Apenas a Câmara 

 
11 Disponível em: https://www.saopaulo.sp.leg.br/coronavirus/acoes-da-camara-no-combate-ao-covid-

19/. Acesso: 12/04/2021. 

12
 Embora haja links, eles levam a uma página não encontrada. 

13
 Dados do Pew Research Center (2020), sobre usuários de mídias sociais no Brasil, indicam que estas 

são as principais redes sociais utilizadas: YouTube (82%), Facebook (76%), Instagram (61%) e Twitter 

(32%), juntamente com o aplicativo WhatsApp (83%). Além disso, 66% da população brasileira está nas 

redes sociais, conforme relatório "Digital 2020 - We are Social". 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/camara-de-sp-aprova-liberacao-de-mais-r-10-mi-contra-o-coronavirus/
http://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/camara-de-sp-aprova-liberacao-de-mais-r-10-mi-contra-o-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.leg.br/coronavirus/acoes-da-camara-no-combate-ao-covid-19/
https://www.saopaulo.sp.leg.br/coronavirus/acoes-da-camara-no-combate-ao-covid-19/
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Municipal de Goiânia não usou todas as redes, dispensando o uso do Instagram.  

No entanto, vale ressaltar que esse cenário das capitais é distinto daquele dos 

municípios de pequeno e médio porte, como identificou Oliveira (2019) no caso do Paraná, em 

que nem mesmo o Facebook chegou a todos os legislativos locais. Em relação às capitais 

discutidas neste texto, o maior fluxo de postagens dessas casas aconteceu por meio da rede 

Facebook, o que se destaca, a seguir. 

 

Tabela 2 - Postagens com menção à pandemia, no período de 26.02 a 01.09.2020 

Câmara Municipal Facebook % em relação ao total 

de postagens 

Total de 

postagens 

Belém14 26 33,8% 77 

Curitiba15 78  33,9% 230 

Goiânia16 24 17,1% 140 

Salvador17 103  48,8% 211 

São Paulo 153  25,2% 607 

Fonte: Braga; Wisse (2021). 

 

De acordo com Braga e Wisse (2020), em relação à utilização do Facebook como 

ferramenta de comunicação sobre o combate à pandemia, Goiânia apresentou o 5º pior 

desempenho e Belém, o 6º entre todas as Câmaras Municipais de capitais do país. São Paulo, 

por outro lado, apresentou em seu perfil nessa rede um dos maiores fluxos de postagens acerca 

de suas ações em relação à pandemia entre as casas municipais, tendo postado mais sobre essa 

temática que a Assembleias Legislativa do Estado de São Paulo. Salvador também esteve entre 

as Câmaras que mais postaram acerca da pandemia, tanto em relação às demais casas quanto em 

relação a todos os seus posts (quase 50% do total abordavam a temática), enquanto Curitiba 

apresentou número mediano de postagens em relação às Câmaras de capitais. 

 

Parlamento digital no Brasil: conclusões sobre realidade e ficção 

A partir dos achados deste trabalho, comparados àqueles de pesquisas que analisaram 

outros parlamentos (FARIA, 2012; MITOZO, 2020; BRAGA; WISSE, 2021; MASSUCHIN; 

OLIVEIRA, 2020), podem-se constatar diferenças intrínsecas ao uso das tecnologias digitais, 

quando se consideram os níveis nacional e subnacional, especialmente no caso das Câmaras 

Municipais brasileiras. Se, por um lado, o país alcança nível altíssimo de digitalização na 

 
14

 Disponível em: https://www.facebook.com/CamaradeBelem/. Acesso: 10/04/2021. 
15

 Disponível em: https://www.facebook.com/CamaraCuritiba. Acesso: 10/04/2021. 
16

 Disponível em: https://www.facebook.com/camaragyn. Acesso: 10/04/2021. 
17

 Disponível em: https://www.facebook.com/camaradesalvador. Acesso: 10/04/2021. 

https://www.facebook.com/CamaradeBelem/
https://www.facebook.com/CamaraCuritiba/
https://www.facebook.com/camaragyn
https://www.facebook.com/camaradesalvador
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Câmara Federal e no Senado, isso não significa que esse desempenho possa ser reproduzido por 

outros órgãos em escala municipal. 

As explicações para tais diferenças consistem, principalmente, nos quesitos pessoal e 

financeiro. Diferentemente das casas legislativas nacionais, que contam com equipes de 

comunicação e tecnologia há décadas, este cenário não é a realidade dos municípios que, em 

diversos casos, possuem um único assessor para todas as atividades realizadas no Legislativo. 

Isso se relaciona aos pontos identificados por Peixoto (2020) – responsividade, capacidade 

administrativa e capacidade digital –, que, nessas casas, em nada se comparam à estrutura do 

Congresso Nacional. No nível municipal, mesmo o processo de midiatização dos Legislativos 

ocorre de forma diferente e tais ferramentas não são compartilhadas por todos os parlamentos, 

realidade está distante dos municípios, nos quais as transmissões são novidade (BARRETO, 

2018). 

Essa digitalização precária se confirma a partir da análise aqui realizada, que constata 

diversos problemas no provimento de informações acerca da pandemia, principal assunto em 

pauta durante todo o ano de 2020, por meio dos canais online das casas estudadas. As diferenças 

percebidas na adoção de sistemas para deliberação remota demonstram que, apesar de todas as 

instituições analisadas terem realizado sessões e votações remotamente, utilizando-se de 

mecanismos digitais, nem todas se preocuparam com uma legalização dessas atividades, ou com 

transparência, segurança e auditabilidade do sistema, fatores importantes para a própria 

credibilidade do uso do digital perante os parlamentares (WILLIAMSON, 2020). 

Os websites, fontes básicas de informação sobre as casas e primeiras ferramentas 

digitais adotadas por essas instituições, foram utilizados para facilitar a busca do cidadão pelas 

ações de combate à pandemia no país em apenas duas das Câmaras analisadas: Curitiba e São 

Paulo. A Câmara de Salvador, mesmo que tenha se utilizado da rede Facebook mais que todas 

as outras casas para postar informações sobre a pandemia, não tinha nesses posts a divulgação 

de links para notícias acerca das ações da casa. Desse modo, não se pode afirmar que o uso 

intenso de redes sociais por essas Câmaras almeje, realmente, abrir esses Legislativos aos 

representados (LESTON-BANDEIRA; BENDER, 2013). 

Constata-se, portanto, ao comparar os cenários, um misto entre a realidade bem 

desenvolvida de parlamento digital na Câmara Federal e no Senado, de um lado, e as 

deficiências expressadas no âmbito municipal, de outro. A criação de ferramentas digitais para 

facilitar o trabalho dos parlamentos e abrir essas instituições aos cidadãos é, sem dúvidas, uma 

realidade no âmbito nacional, exemplo de inovação inclusive para outros países, mas uma ficção 

para quase todos os 5570 municípios brasileiros, mesmo que neles o digital ocupe espaço 

fundamental por haver menos aparatos da comunicação tradicional e necessidade de 

reconstrução da imagem das instituições legislativas. 
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