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Objetivos 

Nossos objetivos nesta apresentação de uma visão geral sobre o tema 

são: 

a) indicar o sentido político do processo legislativo, os motivos da sua 

existência, visando à melhor compreender sua importância e os 

condicionantes das suas formas de execução; 

b) iluminar as relações entre atos do processo legislativo, o Estado 

democrático de direito, a república, os perfis e bases dos mandatos 

parlamentares, os cidadãos em geral e os demais Poderes de Estado; 

c) indicar oportunidades e formas de participação das entidades e da 

sociedade. 

Este texto busca usar linguagem comum de modo a provocar a 

reflexão e o debate. Na forma resumida, introduz a página “Processo 

Legislativo”, do Portal da ALESP – www.al.sp.gov.br . 

 

 

O papel do Poder Legislativo 

Como organizar a segurança no Estado de São Paulo? 

Onde usar as verbas arrecadadas com os impostos? 

Quem deve pagar pelo uso da água? 

Os cidadãos e os diversos grupos que compõem nossa sociedade 

raramente têm a mesma opinião ou os mesmos interesses sobre como 

resolver problemas comuns. 

A solução desses conflitos, numa sociedade democrática, é feita 

através da construção de um acordo entre as diversas partes da sociedade, 

que se expressa na promulgação de normas garantindo direitos e 

estabelecendo deveres. 

http://www.al.sp.gov.br/


A construção desse acordo político, que permite a convivência 

civilizada na sociedade entre interesses contrários, acontece através dos 

debates e das votações dos Deputados que representam as posições dos 

cidadãos na Assembléia Legislativa. 

Essa é a função social e política (missão) do Poder Legislativo. Um 

espaço privilegiado para a realização da política que, embora imperfeita, foi 

concebida e é praticada, nos últimos séculos, como a melhor possibilidade 

de resolução de conflitos sem a destruição recíproca dos contendores. 

O Poder Legislativo Paulista é exercido pela Assembléia Legislativa do 

Estado de São Paulo - ALESP, constituída de 94 Deputados, eleitos e 

investidos para um mandato (legislatura) de quatro anos. (CE art.9º, CF, 

art. 58 §1º). 

O número total de Deputados é calculado segundo a norma do artigo 

27 da Constituição Federal, sendo proporcional ao número de eleitores 

existentes no Estado. 

Na constituição da sua Mesa Diretora, e na composição das suas 

Comissões, deve ser assegurada representação de todos os partidos 

presentes na ALESP, proporcional à votação que obtiveram dos eleitores no 

processo eleitoral. (CE art.12). 

Assim, o objetivo estratégico do funcionamento da ALESP é garantir o 

debate constante entre os diferentes grupos de interesses e propostas 

presentes na nossa sociedade, representados através dos Deputados e dos 

Partidos pelos quais se elegem, que se expressa na apresentação de 

propostas, debatidas com argumentos favoráveis e contrários, visando à 

construção do consenso possível entre os diferentes, de modo a fazer valer 

o interesse público. 

Por isso, o Poder Legislativo é também chamado de “parlamento”, o 

espaço onde a disputa entre interesses distintos dos cidadãos se dá pelo 

convencimento dos interlocutores e se materializa em proposições 

legislativas e nas ações de fiscalização, controle e investigação 

apresentadas e defendidas pelos seus representantes em todas as reuniões 

e sessões de discussão e deliberação. 

 

Esse debate constante, que transforma a proposta de uns em norma 

aceita por todos é a essência da democracia, porém é intangível, embora 

seja concreto. 

Para que ele seja rastreável e visível para todos os Deputados e para 

todos os cidadãos, para que ele seja democrático e transparente, deve ser 

feito com regras claras e aceitas pelo conjunto de parlamentares, deve ser 



público para que todos possam dele tomar parte e ter informações, 

inclusive para demonstrar seu apoio ou reprovação. Essas regras são 

estabelecidas no Regimento Interno e comandam o Processo Legislativo. 

 

Prerrogativas e atribuições do Poder Legislativo 

 

As prerrogativas do Poder Legislativo, restauradas e ampliadas a partir 

da Constituição Federal de 1988 e da Constituição Estadual de 1989, 

resumidamente, são: 

 

1 – Legislar: Apresentação, discussão e deliberação de proposições 

legislativas (projetos de leis, resoluções, emendas, etc.) instituindo normas 

para o cumprimento de direitos e deveres na sociedade, bem como 

autorizando a realização de receitas, despesas, obras e serviços públicos 

pelo Estado. 

 

2 - Fiscalizar e controlar as ações e atos do Poder Executivo e da 

Administração, inclusive a descentralizada - autarquias, fundações, 

empresas e agentes delegados que atuam na prestação de serviços 

públicos. 

Em decorrência, suspender, por ação política, atos irregulares ou 

representar, junto ao Ministério Público, para a responsabilização daqueles 

agentes públicos que ordenaram a realização desses atos. 

 

3  - Investigar – Averiguar a ocorrência de ilícitos, em fatos determinados, 

propondo soluções e providenciando os processos para a punição dos 

responsáveis identificados. 

Nesse caso, incluem-se as ações típicas das Comissões Parlamentares de 

Inquérito – CPI. 

 
Sobre o Processo Legislativo 

O processo legislativo é o conjunto de atos realizados pela 
Assembléia, visando à elaboração das leis de forma democrática, 

ordenados conforme as regras definidas em acordo pelas partes da 
sociedade representadas, proporcionalmente, através do processo 

eleitoral, e expressas na Constituição, no Regimento Interno e nas 



Questões de Ordem, que firmam interpretação de seus dispositivos, 

bem como na legislação pertinente. 

Os fluxos essenciais do processo legislativo e das ações de 

fiscalização e controle não acontecem através das unidades 

administrativas do organograma da ALESP, mas através das 
inúmeras reuniões de debates, negociações e deliberações dos 

parlamentares, sustentados, diretamente, pelos órgãos da Casa 
reunidos na Secretaria Geral Parlamentar e, indiretamente, pelos 

órgãos reunidos na Secretaria Geral de Administração. 

Compõem um fluxo informacional típico, onde os registros de 

andamento, publicação, manifestações de relatores, situação de 
instrução e votações constituem momentos de captura do processo 

político intangível de debates, visando a registrá-lo para o cidadão e 
assegurar que as normas – que instituirão deveres e garantirão 

direitos na sociedade – sejam elaboradas segundo o devido processo 
legislativo. 

Esse fluxo essencial é subsidiado por vários fluxos de apoio, 
como, por exemplo, a elaboração de pautas, minutas de estudos, 

pareceres e proposições para os Deputados, elaboração dos 

anteprojetos pelos Gabinetes de Deputados, trabalhos de secretaria, 
revisões e controles, alimentação do Sistema do Processo Legislativo 

- SPL, registros dos debates e votações, etc. 

O Processo Legislativo é, portanto, a atividade que garante a 

publicidade dos debates, das decisões e dos processos de construção 
de acordos políticos, que ocorrem na Assembléia. Reúne as regras do 

jogo que vêm sendo construídas há mais de 172 anos, que se 
consolidam na Constituição e no Regimento Interno.  

É a “receita” da mágica que permite transformar em interesse 
público (de todos) algo que se inicia como proposição de uma parte 

dos cidadãos e pressupõe, desde sempre, a obtenção, análise e uso 
de informação e de conhecimento. 

Não deve ser confundido com um fluxo qualquer de trabalho ou com 
procedimentos burocráticos vazios, pois é o ritual que garante a 

democracia representativa. 

Atrás de cada passo da tramitação ou de registro de 
andamento, temos que mirar, não o volume em papel ou o “clique no 

SPL”, mas o caminhar de uma idéia, apoiada no mínimo pelos 
eleitores do Deputado que a propõe.  

 

Assim, o processo legislativo é uma das mais importantes 

manifestações da política, e deve ser praticado e encarado como forma de 

expressão da democracia representativa, ampliada pelo exercício, por parte 

dos cidadãos, da democracia direta e da democracia participativa. 



No âmbito da democracia representativa o parlamentar é o 

representante dos interesses da sociedade e exerce as prerrogativas e 

atribuições do Poder Legislativo em nome dos eleitores, em delegação/pacto 

firmado através do processo eleitoral.  

Cada proposta apresentada, debatida e deliberada, articula-se seja aos 

interesses e necessidades dos segmentos sociais que constituem a base 

eleitoral do mandato de cada parlamentar, que reúne aqueles eleitores que 

o escolheram como seu representante, seja àqueles outros segmentos de 

eleitores que não o sufragaram, mas se interessam pelas mesmas questões 

e serão impactados pelas deliberações. Articulam-se ainda aos programas 

dos Partidos e aos perfis dos mandatos, pois a eleição é proporcional e não 

majoritária. 

A democracia direta é exercida através de apresentação, pelos próprios 

cidadãos/eleitores, de propostas de iniciativa popular de leis, emendas 

constitucionais, plebiscitos e referendos, nas formas previstas nos artigos 

27 §4º, 29 XIII e 61 §2º da Constituição Federal, no artigo 24 § 3º item 1 

da Constituição Estadual, bem como na legislação que os regulamentam. 

A democracia participativa amplia a atuação dos parlamentos ao 

envolver a população no próprio processo legislativo e de fiscalização e 

controle, através das audiências públicas, Comissão de Defesa dos Direitos 

da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais e 

do controle social constante das ações dos Poderes de Estado. 

A rapidez nas deliberações dos Deputados ou os atrasos nas votações 

são produzidos mais pela dificuldade de chegar aos consensos sobre 

questões polêmicas e pela necessidade de muitos debates para construir os 

convencimentos, do que por problemas de “andamento” dos processos. 

Quando os acordos se estabelecem e os consensos se produzem, o processo 

legislativo é imediatamente agilizado. Ou seja, há que respeitar e entender 

o “metabolismo” político de produção dos consensos. 

Portanto, quando são propostas alterações regimentais, temos que nos 

focar na sua essência política e garantir, em qualquer meio, o fluxo de 

informações, o tempo e o espaço para a participação do cidadão e a 

publicidade de todos os atos. 

É evidente que pode ser sempre melhorado, mas para isso há 

necessidade de conhecer e respeitar a essência política desse processo, 

para que saibamos diferenciar o estratégico do dispensável e modernizar o 

processo legislativo sem atropelar ou cercear as prerrogativas dos 

parlamentares e, por essa via, o sagrado direito dos eleitores e cidadãos 

paulistas. A técnica também não é neutra. 

Nesse cenário, o Sistema do Processo Legislativo - SPL, por meio do 

qual são elaboradas (eletronicamente) as proposições e disponibilizados 



(inclusive pela Internet) seus conteúdos e andamentos, é um sistema de 

“documentação de processos de decisão”. Inicia-se no momento da 

protocolização da proposta e encerra-se com a sanção, deliberação sobre 

eventuais vetos, promulgação e arquivamento. 

Podemos, respeitado o Regimento Interno, simplificar procedimentos 

que, historicamente, estão condicionados pelo suporte físico papel. Porém, 

temos que manter o “seu princípio ativo”, pois esses procedimentos têm 

motivos políticos para existir como, por exemplo, registrar em fichas todos 

os movimentos físicos dos processos e proposições, para evitar 

“engavetamentos e sumiços” de propostas. 

Ou, ainda, os ritos de publicação e seus registros efetuados em 

processos subsidiários pelas Secretarias, a coleta e conferência de 

assinaturas, com absoluta disciplina e obediência ao deliberado pelos 

Deputados, nas Comissões e no Plenário, pois os sujeitos do processo 

legislativo são sempre – mesmo no SPL e na Internet -  os parlamentares e, 

através deles, os cidadãos que os elegeram. 

 

 

 

Transformando projeto em lei 

Apresentamos aqui, de forma simplificada, as etapas básicas desse 

processo, para o caso mais comum que é o da tramitação ordinária de um 

Projeto de lei em procedimento legislativo padrão. (11) 

Tudo começa quando o Deputado - ou os cidadãos, através da 

iniciativa popular - apresenta uma proposta para regular a vida em 

sociedade sobre determinado tema.  

 

Passos 

 

1 - A proposta é escrita na forma de um Projeto de lei, lida no expediente 

da sessão plenária e publicada para que todos a conheçam. 

 

2 - As primeiras opiniões divergentes, sugestões de aperfeiçoamento e 

complementação são apresentadas na forma de emendas ao Projeto de lei 

(emendas de Pauta). Para tanto, abre-se um prazo chamado de Pauta. As 

Emendas também são publicadas para que todos as conheçam. 

 

3 - Divulgados o Projeto e as emendas, são enviados pelo Presidente da 

Assembléia para a análise e deliberação das Comissões Permanentes. 

Essas Comissões iniciam o debate das proposições nos seus aspectos de 

legalidade, temas e recursos públicos exigidos. Podem apresentar emendas 



e outras formas de aprovar a proposta em debate, que são chamadas de 

Substitutivos e realizar audiências com os cidadãos interessados. Todas as 

reuniões são abertas ao público. 

 

4 - A primeira prova acontece na Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, que vai dizer se as proposições são legais e permitidas pela Lei 

Maior, que são as Constituições do Brasil e do Estado. O Projeto e as 

emendas devem atender às suas exigências. Aprovados nesta Comissão 

devem ser analisados pela comissão especializada, que deliberará sobre 

seus conteúdos, aprovando ou rejeitando. 

Posteriormente, retornará à esta Comissão, para a elaboração da redação 

final, nos casos em que a deliberação do Projeto de lei tenha sido feita com 

emendas. 

 

5 - Conforme o tema tratado, o Projeto será analisado por uma Comissão 

Permanente chamada de comissão de mérito, que é a comissão 

especializada no seu conteúdo. 

São 12 comissões temáticas, definidas nos artigos 29 a 31 do Regimento 

Interno. Aprovada quanto ao seu conteúdo, a proposição poderá ir para o 

debate na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, caso sua 

realização necessite de recursos públicos. 

 

6 - A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento vai debater e 

deliberar sobre as verbas públicas necessárias à sua execução sempre que a 

proposta contida no Projeto e nas emendas, se transformada em lei, gere 

receita ou despesa, bem como sobre a programação orçamentária mais 

adequada. 

 

7 - Concluídas as avaliações das Comissões, no caso das proposições que 

não tenham deliberação conclusiva nas Comissões, o Projeto está pronto 

para ser votado pelo conjunto de todos os Deputados, que compõem o 

Plenário. 

As deliberações das Comissões são publicadas para que todos as conheçam, 

na forma de Pareceres sobre o Projeto e as emendas, e o Presidente da 

Assembléia as inclui na Ordem do Dia das votações.  

 

8 - O Plenário, reunindo todos os representantes eleitos dos cidadãos, é a 

instância máxima de debate e deliberação. Pode propor novas emendas que 

devem voltar às Comissões para serem também analisadas, e ainda propor 

emendas aglutinativas, de modo a produzir o acordo político entre as 

propostas e, finalmente, aprovar ou rejeitar a proposição através do voto.  

 

9 – Aprovado, o Projeto será submetido novamente à Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, caso tenham sido acatadas emendas, e 

publicado um Autógrafo, que é um decreto da Assembléia Legislativa 



expressando a forma final da proposta aprovada pelos representantes dos 

cidadãos. 

Caso tenha sido aprovado sem emendas, será elaborada uma minuta de 

autógrafo de modo a adequar à proposição à melhor técnica legislativa. 

 

10 - O Autógrafo é enviado para o Governador do Estado, que pode aprová-

lo, promulgando então a Lei, ou rejeitá-lo, com base em motivos 

justificados, vetando total ou parcialmente. 

Vetado o Projeto, ele retorna à Assembléia, que repetirá os passos de 1 a 9 

para apreciar os motivos da rejeição pelo Governador.  

Caso a Assembléia concorde com os argumentos do Governador aprovará o 

veto e arquivará o projeto, caso discorde rejeitará o veto. Rejeitado o veto, 

o projeto é enviado novamente para sanção do Governador e, se este não o 

sancionar, a própria Assembléia promulgará a Lei.  

 

As leis, para que possam existir de modo inquestionável e serem válidas, 

devem ser feitas em conformidade com o processo legislativo exigido para 

cada espécie de ato normativo. Ou seja, sua elaboração deve subordinar-se 

ao princípio do “devido processo legislativo”, firmado nas Constituições, 

Federal e Estadual, e no Regimento Interno. 

 

Fases – procedimento legislativo padrão (11)  

 

1 - Apresentação/publicação 

É a entrega da proposição ao órgão competente, no Estado de São 

Paulo à Mesa da ALESP, nos termos do Regimento Interno e das exigências 

legais, constitucionais e formais. È a fase em que a proposição é admitida à 

tramitação e publicada.  

 

2 - Debates nas comissões– instrução 

Instruir significa esclarecer todos os aspectos da matéria ou assunto 

admitido à tramitação no processo legislativo, de fiscalização, controle e de 

investigação, através da obtenção, tratamento e análise de informações e 

de conhecimento, que se materializa e é documentada na elaboração, 

discussão e deliberação dos Pareceres das Comissões. 

 



Comissões são órgãos colegiados com a incumbência especial de 

instruir os projetos e processos, agregando às proposições informações, 

análises e esclarecimentos de ordem técnica necessários para subsidiar a 

deliberação pelos Deputados (discussão e votação), seja no caso de 

deliberação conclusiva na própria comissão, seja no plenário.  

Classificam-se em técnicas ou permanentes, as que subsistem através 

das legislaturas (quatro anos dos mandatos), e temporárias aquelas 

constituídas com finalidades especiais e de representação e que se 

extinguem com o término da legislatura ou quando atingidos os fins para os 

quais se constituíram. Estas últimas englobam as Comissões Parlamentares 

de Inquérito – CPI, as Comissões de Representação, que tem por finalidade 

representar a ALESP em atos externos, e as Comissões Especiais que 

podem ser criadas para análise de matéria relevante não prevista na 

competência exclusiva das Comissões Permanentes. 

Com a promulgação da Resolução nº 869, de 04/03/2011, que altera o 

Regimento Interno, deixaram de existir as 23 Comissões Permanentes e 

foram instituídas as seguintes Comissões, todas com 11 membros: 

- de Constituição, Justiça e Redação (substituindo as anteriores 

Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Redação); 

- de Finanças, Orçamento e Planejamento (substituindo as anteriores 

Comissão de Finanças e Orçamento e parte da Comissão de Economia e 

Planejamento); 

- de Saúde (substituindo a anterior Comissão de Saúde e Higiene); 

- de Educação e Cultura (substituindo as anteriores Comissão de 

Educação e parte da competência da Comissão de Cultura, Ciência e 

Tecnologia); 

- de Assuntos Esportivos (substituindo a anterior Comissão de Esportes 

e Turismo); 

- de Assuntos Metropolitanos e Municipais (substituindo as anteriores 

Comissão de Assuntos metropolitanos e Comissão de Assuntos Municipais); 

- de Infraestrutura (substituindo a anterior Comissão de Serviços e 

Obras Públicas); 

- de Transportes e Comunicações (substituindo a anterior Comissão de 

Transportes e Comunicações); 

- de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários (substituindo a 

anterior Comissão de Segurança Pública); 



- de Administração Pública e Relações do Trabalho (substituindo as 

anteriores Comissão de Administração Pública e Comissão de Relações do 

Trabalho); 

- de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (substituindo a 

anterior Comissão de Defesa do Meio Ambiente); 

- de Atividades Econômicas (substituindo as anteriores Comissão de 

Agricultura e Pecuária, a matéria sobre Turismo, da Comissão de Esportes e 

Turismo e a matéria sobre Economia da Comissão de Economia e 

Planejamento); 

- de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da 

Participação e das Questões Sociais (substituindo as anteriores Comissão de 

Direitos Humanos, Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, 

Comissão de Promoção Social, Comissão de Assuntos Internacionais e 

Comissão de Legislação Participativa); 

- de Ciência, Tecnologia e Informação (substituindo as matérias sobre 

ciência e tecnologia da anterior Comissão de Cultura, Ciência e Tecnologia); 

- de Fiscalização e Controle (permanece a mesma, porém com 

competência adicional de fiscalizar os atos de empresas concessionárias de 

serviços públicos). 

 

Há também a Comissão Representativa da Assembléia, que funciona 

durante o recesso, quando não houver convocação extraordinária e sem 

prejuízo das atribuições da Mesa, com competência para receber petições 

de cidadãos contra atos de autoridades ou entidade pública, sustar atos 

normativos do Poder Executivo que exorbitem seu poder regulamentar, 

aprovar moções e dirigir indicações, conceder licença ao Governador e ao 

Vice-Governador e dar posse aos seus substitutos. 

 

À Comissão de Constituição, Justiça e Redação cabe a instrução quanto 

à constitucionalidade, legalidade e juridicidade das proposições e processos. 

Compete, também, elaborar a redação final das proposições aprovadas, no 

Plenário ou conclusivamente na Comissão de Mérito, com emendas ou 

substitutivos.  

 

Às Comissões Temáticas ou de Mérito cabe analisar as proposições 

quanto a sua conveniência, que se exprime na averiguação da necessidade 

e a utilidade da proposta em estudo, se é ou não oportuna em relação à 



realidade social, e se é justa, no sentido de avaliar se a proposta atende ao 

bem-comum e ao interesse público. 

 

À Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento cabe a instrução 

quanto à adequação das propostas às finanças públicas, bem como a sua 

compatibilidade com as diretrizes de planejamento.  

 

Para realizar plenamente o processo de instrução e a deliberação 

conclusiva, emitindo pareceres sobre proposições e processos, as 

Comissões Permanentes, no total de 15 (artigos 25 a 33 da XIII 

Consolidação do Regimento Interno, atualizada pela Resolução nº 869, de 

04 de março de 2011), podem: 

- promover estudos (inclusive convidando pessoas e instituições 

especializadas ou contratando peritos técnicos); 

- fiscalizar e controlar atividades do Poder Executivo; 

- convocar Secretários de Estado, dirigentes de órgãos públicos e de 

empresas resultantes de desestatização ou agentes delegados que 

respondam pela prestação de serviços públicos; 

- solicitar o depoimento de cidadão; 

- promover palestras, conferências, fóruns, debates e seminários; 

- criar subcomissões de estudo; 

- propor a sustação de atos normativos do Poder Executivo que 

exorbitem do poder de regulamentar; 

- propor emendas, substitutivos e proposições legislativas; 

- solicitar auditorias ao Tribunal de Contas do Estado; 

- e convocar audiências públicas na sede da ALESP ou fora dela.  

 

A Resolução nº 869/2011, introduziu mecanismos e indicadores de 

produtividade das Comissões, quanto à eficiência e eficácia dos seus 

trabalhos de instrução e deliberação, permitindo a dissolução daquelas que 

não tenham se manifestado sobre 40% ou mais das proposições a elas 

distribuídas para a realização da instrução. 

 



 

  

3 - Deliberação – plenário e comissões 

A deliberação é a manifestação soberana da vontade do Poder 

Legislativo quanto a transformar um projeto em lei ou não, bem como sobre 

as ações resultantes dos processos de fiscalização, controle e investigação.  

Ocorre nas sessões do Plenário e, conclusivamente, nas Comissões 

permanentes de mérito. 

A partir de 15 de novembro de 2008, com a entrada em vigor da XIII 

Consolidação do Regimento Interno da ALESP, são deliberados 

conclusivamente nas respectivas Comissões de mérito, as Moções e os 

Projetos de leis que atribuem denominações a próprios públicos, tais como 

escolas e rodovias, os que estabelecem datas comemorativas e a 

oficialização de eventos festivos, assim como a sua inclusão no calendário 

turístico do Estado, bem como a declaração de utilidade pública de 

associações civis. 

A partir de 05 de março de 2005, com a entrada em vigor da 

Resolução nº 829/2011, os projetos de decretos legislativos, originados por 

processos oriundos do Tribunal de Contas do Estado, sobre contratos 

irregulares, passam a ter deliberação conclusiva na Comissão de Finanças, 

Orçamento e Planejamento. 

Nesses casos, as proposições serão votadas em Plenário, em grau de 

recurso, apenas quando um décimo dos Deputados assim o requerer.   

A fase de deliberação envolve, também, o Poder Executivo, para os casos 

de normas sujeitas à sanção ou veto do Governador. 

 

4 – Positivação 

É a inclusão da lei no ordenamento jurídico do Estado, através da 

sanção, publicação ou promulgação. 

 

Além do procedimento legislativo padrão, o devido processo legislativo 

contempla procedimentos especiais para a elaboração das leis: 

- do ciclo financeiro orçamentário (Plano Plurianual – PPA, Diretrizes 

Orçamentárias – LDO e Orçamento Anual – LOA); 

- divisão territorial do Estado (Regiões metropolitanas, microrregiões, 

municípios etc.); 



- consolidação das leis; 

- indicação de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado – TCE e de 

Agências reguladoras; 

- reforma da Constituição; 

- calamidade Pública; 

- prisão de parlamentar por crime inafiançável; 

- tomada de contas do Governador. 

 

Controlando, fiscalizando e investigando 

 

     Além daquelas proposições, que expressam a competência legislativa da 

Assembléia, há também os projetos e os instrumentos do processo 

legislativo destinados a realizar a função fiscalizadora do Poder Legislativo, 

em relação aos atos da Administração do Estado, dos agentes delegados na 

prestação de serviços públicos e ao cumprimento de direitos humanos, 

sociais e do consumidor, na sociedade. 

São áreas essenciais de fiscalização permanente: a execução 

orçamentária, a prestação de contas do Governo, do TCE e do Poder 

Legislativo, as compras, as licitações e os contratos, a contratação de 

pessoal no setor público, as operações de crédito, as concessões e 

permissões de serviços e obras públicas, as delegações para organizações 

sociais, a destinação e aplicação de recursos orçamentários vinculados, as 

parcerias público/privadas, as terceirizações e privatizações, bem como o 

cumprimento, pelas diferentes instituições públicas, dos objetivos 

institucionais que presidiram a sua criação. 

Os principais instrumentos para as atividades de fiscalização e controle 

dos atos da Administração do Estado são os Requerimentos de Informações, 

os Projetos de Decretos Legislativos, as convocações de autoridades, 

dirigentes e outros agentes públicos para prestar esclarecimentos, o artigo 

52A da Constituição Estadual que dispõe sobre a prestação de contas pelos 

Secretários de Estado, as diligências, as representações ao Ministério 

Público, as audiências públicas, as Comissões Parlamentares de Inquérito, a 

Comissão de Fiscalização e Controle e a aprovação das contas de governo, 

com o apoio do Tribunal de Contas do Estado. 

 

     A Lei nº 4595, de 1985, que dispõe sobre a fiscalização, pela Assembléia 

Legislativa, dos atos do Poder Executivo, inclusive os da Administração 

Indireta, instituindo a Comissão de Fiscalização e Controle, prevê o 



acompanhamento de contratos das autarquias (inclusive as de caráter 

especial como as agências reguladoras), empresas e fundações e da 

execução de seus orçamentos, permitindo várias iniciativas, inclusive as de 

investigação de irregularidades e de eventuais ilícitos, a solicitação de 

auditorias especiais ao TCE, bem como a negociação de termos de 

ajustamento de conduta com as entidades fiscalizadas. 

Pelo artigo 34-C do Regimento Interno, caberá à Comissão de 

Fiscalização e Controle, ao término dos trabalhos das Comissões 

Parlamentares de Inquérito, as providências de acompanhamento das 

medidas propostas por aquelas Comissões temporárias, no âmbito de sua 

competência. 

 

     Todas as Comissões Permanentes têm competência para fiscalizar, pois 

devem acompanhar os órgãos da administração responsáveis pelas áreas de 

realização de políticas públicas de sua especialidade e podem receber 

denúncias dos cidadãos (artigo 13 §1º item7 da CE), porém a Comissão de 

Fiscalização e Controle, à qual compete em especial verificar a regularidade, 

eficiência e eficácia dos órgãos da administração pública no cumprimento 

dos seus objetivos institucionais, e a Comissão de Finanças, Orçamento e 

Planejamento, à qual compete a fiscalização da execução orçamentária são 

os espaços privilegiados de debates das ações fiscalizadoras do Parlamento.  

 

Podem também ser constituídas as Comissões Parlamentares de 

Inquérito – CPI, a requerimento de um terço dos membros da Assembléia, 

com poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de 

outros previstos em lei e no Regimento Interno, para apurar fato 

determinado, no prazo de 120 dias, prorrogável por até 60 dias. 

 

Participação dos cidadãos e das organizações da sociedade 

 

      A participação dos cidadãos ocorre, tradicionalmente, através da 

articulação de cada Deputado, Partido ou Bancada com as respectivas bases 

do mandato, enviando sugestões, demandas e pleitos que serão convertidos 

em proposições legislativas, atividades de fiscalização ou em ações 

políticas. 

     Através do Portal da ALESP na Internet, os cidadãos podem apresentar 

“emendas on-line” diretamente nos Projetos de leis do Plano Plurianual, das 

Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento, que são endereçadas ao 

Deputado de sua escolha. Podem também apresentar sugestões gerais 

através do sistema de audiências públicas virtuais. 

  



      A formação do consenso político e a construção de acordos que 

viabilizam a construção de políticas públicas sempre exigiram argumentos 

sólidos para sustentar as posições favoráveis e contrárias à determinada 

proposta. 

 

      Na sociedade informacional globalizada emerge com mais força a 

necessidade de consistência técnica, pois as políticas públicas são cada vez 

mais complexas e de largo impacto. Não basta enunciar as posições com 

um simples “contra” ou “a favor”. 

      Há necessidade de agregar conhecimento às posições das partes da 

sociedade representadas neste Parlamento Paulista. 

Esse processo é, tradicionalmente, desenvolvido pelas assessorias 

técnicas próprias dos Deputados, das Lideranças ou dos órgãos 

especializados da Secretaria Geral Parlamentar da ALESP. Ocorre, também, 

pelo contato direto entre entidades, instituição e cidadãos com cada um dos 

Deputados que os representam em seus mandatos.  

Esse intercâmbio de saber com entidades e cidadãos realiza-se, ainda, 

através dos seminários, audiências públicas e toda uma longa história de 

participação nos debates, especialmente, nas Comissões. 

      Porém, há necessidade de consolidar esse intercâmbio de saber de 

modo a incorporá-lo no processo legislativo, aproveitando toda essa 

potencialidade para a construção de políticas públicas capazes de dar 

repostas aos desafios da sociedade paulista, dando-lhe permanência e 

permeabilidade ao Poder Legislativo enquanto Estado. 

Como agilizar esse intercâmbio no escopo próprio do processo 

legislativo e nas atividades de fiscalização? 

Além das formas já mencionadas e de outras próprias dos cidadãos, 

entidades e parceiros, há também algumas oportunidades de participação 

que podem ser exploradas, tais como: 

 

Análises técnicas apresentadas por especialistas e instituições 

 

Uma análise técnica ou nota técnica sobre determinada proposição em 

andamento, ou sobre ato ou evento objeto de fiscalização, é a exposição 

das considerações da entidade ou especialista dentro de sua área de 

atuação, para auxiliar o Parlamento paulista a aperfeiçoar os processos de 

deliberação. 

Embora devam expressar livremente as posições e análises dos 

autores, é típica do processo legislativo a demanda pela fundamentação 

técnica das decisões propostas, a exposição de argumentos favoráveis e 



contrários, a apresentação de dados que baseiam esses argumentos e a 

indicação de uma conclusão. 

São elementos essenciais de uma Nota Técnica, elaborada para 

subsidiar o processo legislativo ou para sustentar a proposta de entidades e 

cidadãos sobre proposição em andamento ou a sugestão de nova 

proposição, os seguintes itens: 

1. Apresentação do assunto, contendo os elementos de identificação 

tais como: 

a) resumo do conteúdo; 

b) autor; 

c) natureza do assunto analisado (projeto de lei, manifestação de 

entidades, declarações de autoridades, políticas públicas, ações de governo, 

etc.); 

d) interessados, tanto os que são beneficiados quanto os prejudicados, 

mesmo que de forma difusa na sociedade. 

2. Apresentação dos argumentos a favor (nos casos de projetos de lei 

e outras proposições legislativas eles constam da justificativa do autor ou 

da exposição de motivos). 

3. Crítica fundamentada dos argumentos a favor e apresentação, 

também fundamentada, dos argumentos contrários quando houver. 

4. Conclusão. 

5. Propostas de encaminhamentos, tais como, estudos, emendas, 

substitutivos, ampliação ou redução de escopo, aperfeiçoamentos, etc. 

 

O Sistema do Processo Legislativo – SPL disponibiliza o mecanismo de 

notificação quanto à tramitação de proposições, de interesse e escolhidas 

pelas entidades conveniadas com a ALESP através do ILP. Por ele, a cada 

movimentação da proposição indicada para acompanhamento é disparado 

automaticamente um e-mail para o interessado. 

O resumo de uma análise técnica pode ser incluído no campo 

“Manifestação” desse mecanismo de notificação do SPL, cuja resposta é 

anexada ao Processo em tramitação. 

No médio prazo está sendo analisada a viabilidade de incluí-las no 

Portal da ALESP, criando uma página “Notas técnicas de entidades 

parceiras”, de responsabilidade do ILP para divulgá-las ao público em geral. 



O Regimento Interno prevê, em seu artigo 28, que “poderão participar 

dos trabalhos das Comissões, como membros credenciados e sem direito a 

voto, técnicos de reconhecida competência ou representantes de entidades 

idôneas que tenham legítimo interesse no esclarecimento de assunto 

submetido à apreciação das mesmas.” 

 

 

Audiências públicas 

Sugerir e participar, presencial e virtualmente, das audiências públicas 

das Comissões Permanentes, especialmente as referentes às leis do 

processo financeiro e orçamentário. 

 

Emendas 

A proposição de emendas, através dos Deputados, é uma forma 

importante de aperfeiçoar o debate das proposições e expor, nas 

justificativas, as considerações e opiniões das entidades e cidadãos 

interessados. 

 

Banco de Projetos 

 

Criado pela Resolução nº 862/2009, de iniciativa do Conselho de 

Defesa das Prerrogativas Parlamentares, permite a apresentação de 

Projetos de leis por cidadão, através do Portal da ALESP e de forma 

articulada com as Câmaras Municipais, que serão analisados pela Comissão 

de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e 

das Questões Sociais, passando a tramitar conforme o procedimento 

legislativo exigido pela espécie de proposição apresentada, na forma de 

Sugestão Legislativa. 

 

Desafios - processo legislativo em rede. 

Na sociedade informacional, a organização em rede assume 
primazia econômica, social, cultural e política, desconsiderando 

fronteiras, impondo velocidade e nova sensação temporal, tornando-
se preponderante nas transformações das relações sociais e impondo 

às instituições políticas a necessidade de agirem no território virtual 
que se convencionou chamar de ciberespaço.  

Para as Casas Legislativas, explicita o desafio de equacionar o 
paradoxo entre a necessidade de tempo para a realização do debate, 



a construção de acordos e consensos, cumprindo o devido processo 

legislativo, e a exigência de rapidez pela sociedade cada vez mais 
condicionada pela velocidade da Web e, no caso brasileiro, com 

dificuldades históricas de compreender, tanto a noção de coisa e 

espaço público, quanto o processo intangível (porém concreto) de 
ação dos parlamentos e o “metabolismo” próprio da política.  

Na ALESP, o Sistema do Processo Legislativo – SPL e o Portal na 
Internet configuram modelos conceituais de redes de conhecimento 

desconcentradas, compartilhadas e distribuídas, mais conformes às 
características essenciais do Poder e do Processo Legislativo e, em 

função delas, potencialmente, aderentes aos padrões da chamada 
Web 2.0. 

A interatividade entre representantes e representados pode 
atingir amplitude e complexidade nunca promovida pelos meios 

tradicionais de comunicação. Porém, essa relação, mesmo 
hegemonicamente mediada por computadores, segue sendo entre 

pessoas e será sempre, acima de tudo, política. É esta característica 
essencial que deve calibrar o desenvolvimento de formas virtuais de 

realização das atividades parlamentares.  

As Tecnologias da Informação e da Comunicação permitem novas 
formas de diálogo e de acesso às informações e aos representantes, 

por parte dos cidadãos, porém isso não é uma função mágica, exige 
muito conhecimento e muito trabalho para garantir que as novas 

formas de exercício da política não firam direitos ou excluam 
cidadãos.  

O compartilhamento é a chave da sociedade em rede e a lógica 
que impõe a cooperação. Pode potencializar e encontrar de forma 

virtuosa a essência do processo legislativo que, pela natureza política 
do Parlamento, exige e tem como “princípio ativo” a conversa, a troca 

de opiniões, os debates e a explicitação de posições, a discussão, o 
aperfeiçoamento de propostas e a construção de consensos. 

São processos de compartilhamento de saber que, embora movidos 

por velocidades distintas, podem ser parceiros e não antagônicos, desde 

que a atuação do Parlamento nos territórios virtuais seja, conceitualmente, 

desenhada e comandada pelas noções de processo, colaboração, 

transversalidade e interatividade. 

A aderência do processo legislativo aos padrões da chamada Web 
2.0 e o uso intensivo das tecnologias da informação e comunicação 

devem estar subordinadas à sua natureza política e traduzir, no 
ciberespaço, as prerrogativas e as competências constitucionais e 

regimentais das Casas Legislativas, de modo a agregar valor à 

participação cidadã e estender a capacidade de representação à 
sociedade em rede. 

Desde que administrados os riscos e evitada a substituição da 
política pela técnica ou pelos padrões de transações próprios da 



economia das idéias, a web pode ser instrumento poderoso do 

processo legislativo, em rede colaborativa direta com os cidadãos, 
viabilizando e facilitando a realização da elaboração legislativa com 

base nos paradigmas preconizados pela Legística. 
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