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Cumprindo a missão de modernizar o Poder Legislativo Brasileiro, o Programa Interlegis
promove novo encontro regional na capital potiguar, entre os dias 18 e 21 de junho, na Câmara
Municipal de Natal. A ação é uma iniciativa do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), do Senado
Federal. Apoiando o evento, a Escola da Assembleia Legislativa do RN desenvolve no período
o I Fórum Acadêmico da instituição.
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O encontro regional vai tratar da nova versão do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo
(SAPL), ferramenta desenvolvida por técnicos do Programa Interlegis para informatizar o
processo legislativo – da inserção de dados sobre tramitação de propostas até a organização e
acompanhamento de plenárias.

A atualização do sistema contou com a colaboração de desenvolvedores de vários pontos do
país. O SAPL foi reescrito utilizando tecnologia mais moderna, ágil e dinâmica, tornando o
sistema mais leve e fácil de usar. Além das funcionalidades já existentes, o novo Sistema de
Apoio ganhou duas grandes inovações: o Painel Eletrônico e os Textos Articulados - novidades
que trarão muitos benefícios às casas legislativas e sociedade.

O Painel Eletrônico se mostra uma relevante ferramenta de controle, comunicação e
transparência nas sessões plenárias. Já os Textos Articulados configura-se como uma nova
forma para cadastrar texto de proposições, matérias legislativas ou normas jurídicas.

Fórum Acadêmico da Escola da Assembleia

I Fórum Acadêmico da Escola da Assembleia é composto por quatro colóquios temáticos que
buscam incentivar a discussão focada na evolução das políticas públicas das atividades do
Legislativo Estadual. Dentre os assuntos a serem abordados estão os temas Eleitoral,
Processo Legislativo, Gestão de Pessoas no Serviço Público e Gestão de Compras no Serviço
Público. O primeiro colóquio do Fórum, realizado em abril, abordou a temática Eleitoral.
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