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Documento de Especificação de Requisitos da Ontologia - v1 

1 Propósito 

 O propósito da construção desta ontologia é fornecer um modelo semântico 

consensual sobre o domínio do Processo Legislativo de São Paulo.  

Ela procura oferecer uma estrutura unificadora e uma representação comum à 

informação desse domínio, facilitando a sua compreensão, fornecendo os 

elementos necessários para disponibilizar os dados produzidos nesse processo em 

formato aberto e semantizados e permitindo o seu uso e reúso, seja na construção 

de outras ontologias derivadas, seja no desenvolvimento de sistemas que darão 

suporte à atividade legislativa (na produção de leis) ou aplicativos desenvolvidos 

pela própria sociedade para os efetivos controles e participações sociais.  

Procura-se com isso promover a transparência governamental e a 

interoperabilidade tecnológica e semântica entre os diversos órgãos legislativos ou 

que façam uso da informação legislativa. 

2 Escopo 

 A ontologia terá seu foco no Processo Legislativo do Estado de São Paulo e irá 

modelar os seguintes aspectos desse domínio: 

 estruturação das informações e documentos legislativos; 

 conceitos da produção legislativa enquanto procedimento de criação de 

normas; 

 conceitos relacionados aos processos de representação política exercida 

pelos Deputados; 

 conceitos referentes aos processos de participação e controle social no 

Processo Legislativo; 

Cada aspecto acima identificado determinará um nível de granularidade da 

ontologia diretamente relacionado aos grupos de requisitos e aos conceitos a eles 

relacionados e identificados. Em geral, o nível de granularidade da ontologia deverá 

ser baixo, principalmente os conceitos relacionados aos dois primeiros aspectos - 

mais formais -, procurando modelar esses conceitos em detalhes. 

2.1 Fontes de conhecimento 

 a) As seguintes Referências Bibliográficas: 
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 (ALESP, 2004) - Manual do Processo Legislativo) 

 (ALESP, 2011) - XIV Consolidação do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo 

 (BRASIL, 1988) - Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

 (GALANTE, 2004) - Participação popular no processo legislativo 

 (SÃO PAULO, 1989) - Constituição do Estado de São Paulo 

 (SPROESSER, 2004) - Direito Parlamentar - Processo Legislativo 

 (FARIA, 2013) - O Parlamento aberto na era da internet 

b) Os seguintes sítios na web: 

 Portal da Alesp: http://www.al.sp.gov.br 

 Portal da Camara Federal: http://www2.camara.leg.br 

 Portal do Senado Federal: http://www.senado.gov.br 

c) Entrevistas com especialistas do domínio do Processo Legislativo 

d) Questionário sobre a Participação Social no Processo Legislativo 

e) Bases de dados e documentação do Sistema do Processo Legislativo - SPL 

3 Nível de Formalidade / Linguagem de implementação 

 A ontologia será implementada na linguagem OWL DL versão 2 e será do tipo 

formal. 

4 Usuários esperados 

 User 1. Assembleia Legislativa de São Paulo, caso pretenda disponibilizar os dados 

e informações legislativas em formato aberto e estruturado; 

User 2. Câmaras Municipais de São Paulo caso queiram construir uma ontologia do 

seu Processo Legislativo, estendendo ou reutilizando os conceitos desta 

ontologia; 

User 3. Organizações e entidades da sociedade que se relacionam de alguma 

forma com o controle e a participação social no Processo Legislativo; 

User 4. Cidadão que tenha interesse no tema e queira desenvolver aplicativos 

utilizando dados em formato aberto do Processo Legislativo; 

5 Usos esperados 



5 

 

 

 Use 1. Construção de um novo sistema de apoio ao Processo Legislativo no âmbito 

da Alesp; 

Use 2. Reutilização desta ontologia em projetos de extensão para Processos 

Legislativos mais específicos de cada município do Estado de São Paulo; 

Use 3. Desenvolvimento de aplicativos e mashups por cidadãos desenvolvedores e 

hackativistas em transparência pública e controle social da Administração 

Pública; 

Use 4. Disponibilizar os dados do Processo Legislativo da Alesp em formato aberto 

e semantizado. 

6 Requisitos da Ontologia 

 a. Requisitos Não-Funcionais 

 RNF1. A ontologia deverá ser descrita e documentada em Português brasileiro. 

RNF2. A ontologia deverá ser compatível com o padrão LeXML Brasil 

RNF3. A linguagem de implementação deverá ser OWL DL versão 2 

RNF4. A ontologia deverá ser modularizada, ou seja, deverá ser dividia em módulos 

temáticos sempre que possível. 
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b. Requisitos Funcionais (Questões de Competência)  

N Questão de Competência Resposta 

CQG1. Estrutura e Tipos das Proposições e das Normas 

CQ1 
Quais são as espécies de proposições que 

tramitam na ALESP? 

Projeto de Lei Ordinária (PL), Projeto de Lei Complementar 

(PLC), Proposta de Emenda à Constituição (PEC), Projeto 

de Resolução (PR), Projeto de Decreto Legislativo (PDL), 

Moção, Requerimento, Substitutivo, Emenda, Subemenda, 

Indicação e Requerimento de Informação, Sugestão 

Legislativa (SL) 

CQ2 Quais são os elementos que estruturam um 

Projeto? 

Preâmbulo (constituído da Epígrafe, da Ementa e da 

Fórmula de promulgação), Corpo (constituído dos Artigos do 

projeto), Disposições Transitórias, Justificativa e Fecho 

CQ3 Quais são as divisões e subdivisões de um artigo? Caput, Parágrafos, Incisos, Itens e Alíneas. 

CQ4 Em quais elementos os artigos podem ser 

agrupados? 

Seções, Subseções, Capítulos, Títulos, Livros, Partes, 

Disposições Preliminares, Disposições Gerais e Disposições 

Transitórias 

CQ5 Quais são os tipos de Emendas de proposições? Supressiva, Modificativa, Aditiva, Substitutiva, Subemenda e 

Aglutinativa 

CQ6 Quais as espécies de normas podem ser 

produzidas mediante o Processo Legislativo de 

SP? 

Lei Ordinária, Lei Complementar, Emenda à Constituição, 

Decreto Legislativo 

CQ7 Quais são os elementos que estruturam uma 

Norma? 

Seções, Subseções, Capítulos, Títulos, Livros, Partes 

CQ8 Quais são os possíveis Autores de uma 

Proposição? 

Deputado X, Deputado Y, Governador, Comissões 

Permanentes, Comissões Parlamentares de Inquérito 

(CPIs), Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público 
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(MP), Iniciativa Popular, Mesa, Tribunal de Justiça (TJ) 

CQ9 Quais são os Apoiadores de uma Proposição? Deputado X, Deputado Y e Deputado Z 

CQ10 Qual espécie de propositura produz, por meio do 

Processo Legislativo, a Norma de espécie E? 

Projeto de Lei Ordinária --> Lei Ordinária, Projeto de Lei 

Complementar --> Lei Complementar, Proposta de Emenda 

à Constituição --> Emenda à Constituição, Projeto de 

Resolução --> Resolução e Projeto de Decreto Legislativo --

> Decreto Legislativo 

CQ11 Quantos artigos possui o Projeto de Lei P? 50 artigos 

CQ12 Como identificar e qualificar uma proposição de 

maneira única? 

Por meio da sua Qualificação (tipo de proposição), Número 

Legislativo e Ano de apresentação. 

CQ13 Quais são os argumentos que demonstram a 

necessidade, conveniência, oportunidade e 

relevância de uma proposição P? 

Encontram-se no elemento Justificativa da proposição. 

CQ14 Qual a ementa de um projeto de lei P? "Dispõe sobre a instituição de ciclovias na cidade de São 

Paulo" 

CQ15 Quais são as emendas de uma proposição P? "Emenda de Pauta 7/2012 - Projeto de lei Complementar 

50/2012 - Acrescenta dispositivo ao artigo 1º, do projeto de 

lei complementar nº 50, de 2012, visando (...)" 

CQ16 Quais são as partes de um Parecer sobre uma 

Proposição? 

O parecer constará de três partes: relatório, voto do Relator 

e decisão da Comissão (votos a favor e contra) 

CQ17 Qual é o Parecer da Comissão C sobre uma 

Proposião P? 

Favorável 

CQ18 Quais são os tipos de Processos que tramitam na 

Alesp? 

Processo Legislativo, Processo de Contrato, Processo CFC 

e Processo de Contas 

CQ19 O que constitui uma Questão de Ordem? Questão levantada por um Deputado e Resposta à Questão 

dada pelo Presidente 
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CQ20 Qual a Resposta dada a uma Questão de Ordem? "Não há como supor que tal nomeação, ou designação 

possa ocorrer de forma verbal, uma vez que o presidente da 

Assembleia dificilmente estará (...)" 

CQ21 O que são as Sugestões Legislativas? A Sugestão Legislativa (SL) consiste em uma forma de 

participação popular que a sociedade dispõe para propor 

projetos de lei.  Qualquer entidade civil organizada (ONGs, 

sindicatos, associações, órgãos de classe etc.) pode 

apresentá-las por intermédio da Comissão de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação 

e das Questões Sociais 

CQ22 O que é um Substitutivo de uma proposição? Substitutivo é a proposição apresentada por Deputado, por 

Comissão ou pela Mesa, para substituir outra já existente 

sobre o mesmo assunto 

CQ23 O que são as Subemendas de uma proposição? É a alteração de uma emenda. A subemenda só pode ser 

apresentada por Comissão em seu parecer, e, pode ser: 

substitutiva, aditiva, supressiva ou modificativa. 

CQG2. Atores, Papéis, Grupos e Orgãos 

CQ24 
Quais informações de um Deputado são 

relevantes para o Processo Legislativo e para a 

sociedade? 

Nome, nome parlamentar, partido, idade, áreas de atuação, 

projetos, votações, presença em Plenário e nas Comissões, 

salário, informações do gabinete (gastos, pessoal, contatos),  

CQ25 Qual é o Partido de um Deputado D? PT 

CQ26 Quais são os parlamentares da bancada de um 

Partido P? 

Deputado X, Deputado Y e Deputado Z 

CQ27 Quais os tipos de Comissões existentes na Alesp? Permanentes, Temporárias, Parlamentares de Inquérito, 

Especiais, Representação 

CQ28 Quais Deputados são membros efetivos da Deputado X, Deputado Y e Deputado Z 
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Comissão C? 

CQ29 Quais Deputados são membros suplentes da 

Comissão C? 

Deputado X, Deputado Y e Deputado Z 

CQ30 Quem é o Presidente da Comissão C? Deputado X 

CQ31 Quem é o Vice-Presidente da Comissão C? Deputado Y 

CQ32 Quem é o Secretário da Comissão C? Servidores da Assembléia que tem a função de secretariar 

as Comissões. Ex: Frederico Bortolato 

CQ33 Quais são as Liderenças da Alesp? Líder da Maioria, Líder da Minoria, Líder de Bancada 

Partidária (de cada um dos partidos), Líder de Bloco 

Parlamentar, Líder do Governo 

CQ34 Quem são os Líderes e Vice-Líderes da Alesp? Deputado X, Deputado Y, Deputado Z, etc. 

CQ35 Quem são os membros efetivos da Mesa Diretora? Deputado D (Presidente), Deputado X (1ª Secretaria), 

Deputado Y (1ª Vice-Presidência), Deputado Z (2ª 

Secretaria), Deputado K(2ª Vice-Presidência), Deputado L 

(3ª Secretaria),  Deputado M(4ª Secretaria) 

CQ36 Quais são as Comissões Permanentes da Alesp? Comissão de Administração Pública e Relações do 

Trabalho, Comissão de Assuntos Desportivos, Comissão de 

Assuntos Metropolitanos e Municipais 

Comissão de Atividades Econômicas, Comissão de Ciência, 

Tecnologia e Informação, Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação, Comissão de de Educação e Cultura, Comissão 

de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, 

da Participação e das Questões Sociais, Comissão de 

Finanças, Orçamento e Planejamento Comissão de 

Fiscalização e Controle, Comissão de Infraestrutura, 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, Comissão de Saúde, Comissão de Segurança 
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Pública e Assuntos Penitenciários, Comissão de Transportes 

e Comunicações 

CQ37 Quem é o Relator de uma Proposição P na 

Comissão C? 

Deputado X 

CQ38 Quais as datas e locais das Reuniões da 

Comissão C? 

20/04/2013 no Plenário Tiradentes, 25/05/2013 no Plenário 

Teotônio Vilela 

CQ39 Qual a Ata da reunião R da Comissão C? “Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e dez, 

às quatorze horas, no Plenário Tiradentes da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Primeira 

Reunião Extraordinária da Comissão (...) ” 

CQ40 O que são os Blocos Parlamentares? Reunião de dois ou mais Partidos, cujos membros totalizem 

dez por cento das cadeiras da Assembleia Legislativa 

CQ41 Quais são as Bancadas/Partidos? DEM, PC do B, PDT, PEN, PMDB, PP, PPS, PR, PRB, PSB, 

PSC, PSD, PSDB, PSOL, PT, PTB, PV 

CQ42 Quem é o Líder do Governo? Deputado Z 

CQ43 Quem compõe o Colégio de Líderes? Reunião dos Líderes dos Partidos, Líder do Governo, da 

Minoria e dos Blocos Parlamentares, ou seja, é composto de 

Deputados. 

CQ44 Quem é o Governador do Estado (Chefe do Poder Geraldo Alckmin 
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Executivo)? 

CQ45 O que é o Plenário da Alesp? Deputados reunidos em Sessão ou o recinto onde se 

realizam as Sessões 

CQ46 Quais Partidos compõe o Bloco da Minoria? Partido X e Partido Y 

CQ47 Quais Partidos compõe o Bloco da Maioria? Partido Z e Partido P 

CQ48 Quais as informações de um Gabinete de 

Deputado são relevantes para a sociedade? 

Endereço, telefone, email, horário de funcionando, gastos, 

quadro de pessoal 

CQ49 Qual a Legenda de um Deputado D? Partido X 

CQ50 Quais são as Subcomissões de uma Comissão C? Subcomissão de Inquérito dos Problemas do Ensino de 

Nível Médio  

CQ51 O que é e quem é o Relator Especial de uma 

Matéria? 

Deputado nomeado pelo Presidente da Assembleia para 

elaborar parecer sobre uma proposição, na falta de parecer 

da Comissão. Ex: Deputado N 

CQ52 Quais são os tipos de Reuniões das Comissões? Reunião ordinária ou reunião extraordinária; reunião pública, 

reservada ou secreta; reunião conjunta 

CQ53 Quais são os tipos de Sessões? sessão extraordinária, sessão ordinária, sessão preparatória, 

sessão solene 

CQ54 Quais são as Comissões Parlamentares de 

Inquérito atualmente? 

CPI Consumo Abusivo de Álcool, CPI Desaparecimento de 

Pessoas, CPI Ensino Superior, etc. 

CQ55 Quais são as Comissões Especiais atualmente? Comissão da Verdade 

CQG3. Processo Legislativo 

CQ56 
Quais são os possíveis Regimes de Tramitação de 

uma proposição? 

regime de prioridade, regime de tramitação ordinária, regime 

de urgência 

CQ57 Quais os prazos das Comissões em cada Regime 

de Tramitação de uma proposição? 

2 dias, em regime de urgência; 10 dias, em regime de 

prioridade; 30 dias, em regime de tramitação ordinária. 
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CQ58 Quais os prazos dos Relatores em cada Regime 

de Tramitação de uma proposição? 

Cabe aos Presidentes das Comissões fixar os prazos para 

os respectivos Relatores. O prazo, portanto, será específico 

para cada matéria distribuída. 

CQ59 Quais as Fases do Processo Legislativo? Elaboração, Apresentação, Publicação, Pauta para Emenda, 

Instrução, Deliberação, Positivação 

CQ60 O que são as Sessões Plenárias? A Sessão Plenária, ou Plenário, reúne os 94 Deputados que 

formam a Assembleia. É a instância máxima de discussão e 

deliberação do Poder Legislativo 

CQ61 O que é a Ordem do Dia? Relação de projetos prontos para serem votados. Ex: PL 

23/2013, PEC 2/2012, etc. 

CQ62 O que é o Pequeno Expediente? Primeira parte da Sessão, com duração máxima de sessenta 

minutos, na qual Deputados previamente inscritos farão uso 

da palavra, para versar assunto de livre escolha, pelo prazo 

de cinco minutos, proibidos os apartes 

CQ63 O que é o Grande Expediente? Período em que o Deputado, previamente inscrito, fará uso 

da palavra, pelo prazo máximo de dez minutos, para versar 

assunto de sua livre escolha 

CQ64 O que é uma Legislatura? Tempo do mandato dos Deputados, que corresponde a 

quatro anos. 

CQ65 Qual é a Legislatura atual? 17ª Legislatura ( 2011 - 2015 ) 

CQ66 O que é uma Sessão Legislativa? Período anual de funcionamento da ALESP 

CQ67 O que é um Biênio? Período de 2 anos da gestão de uma Mesa Diretora. Cada 

Legislatura é composta por 2 biênios. 

CQ68 Quais os tipos de Votação? votação nominal, votação ostensiva e votação simbólica 

CQ69 O que é um Parecer? Pronunciamento de Comissão sobre matéria sujeita a seu 

estudo. 

CQ70 Quais os tipos de Pareceres? Favorável e Contrário. 
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CQ71 O que é a Pauta? É o período específico para oferecimento de emendas pelos 

deputados aos projetos 

CQ72 Qual o resultado de uma Votação sobre uma dada 

matéria? 

55 votos SIM, 10 votos NÃO, 3 Obstrução, 2 Abstenção 

 

CQ73 Quais as proposições que compõe a Ordem do 

Dia em uma determinada data? 

Discussão e votação - Projeto de lei nº 454, de 2013, Veto - 

Discussão e votação - Projeto de lei nº 328, de 2013, etc 

CQ74 Quais são os Documentos Acessórios de uma 

Proposição P? 

Parecer nas Comissões de Mérito, Norma 

CQ75 Quais os tipos possíveis de Documentos 

Acessórios de uma Proposição? 

Autógrafo, Norma, Parecer, Requerimento de Urgência, 

Veto, Emenda de Pauta, Emenda de Plenário, Substitutivo, 

Requerimento de Relator Especial 

CQ76 O que são os Andamentos de uma proposição? Tramitação das proposições segundo as normas do 

Processo Legislativo 

CQ77 Quais foram os Andamentos de um Proposição? 22/12/2007 - Publicado no Diário da Assembléia08/02/2008 - 

Pauta de 1ª sessão. 

11/02/2008 - Pauta de 2ª sessão. 

12/02/2008 - Pauta de 3ª sessão. 

13/02/2008 - Pauta de 4ª sessão. 

14/02/2008 - Pauta de 5ª sessão. 

18/02/2008 - Distribuído: CCJ - Comissão de Constituição e 

Justiça. CTC - Comissão de Transportes e Comunicações. 

CAME - Comissão de Assuntos Metropolitanos 

CQ78 Quais Assuntos estão relacionados a uma 

proposição? 

Saúde, Segurança, Educação. 

CQ79 O que é um Projeto Sancionado? Lei votada pelo Legislativo e que o chefe do Executivo 

confirma para na sequência ser promulgada e publicada 
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CQ80 O que é um Projeto Vetado? É a negação de sanção oposta pelo Poder Executivo à lei 

elaborada pelo Poder Legislativo, por considerar a matéria 

inconstitucional ou contrária ao interesse público 

CQ81 Quais os tipos de votos dos membros de uma 

Comissão sobre uma determinada matéria? 

voto contrário, voto em separado, voto favorável, voto 

favorável "com restrições", voto favorável "em separado, não 

divergente das conclusões", voto favorável "pelas 

conclusões" 

CQ82 O que é uma Reunião Conjunta? É a reunião de todas as Comissões de mérito para as quais 

foi distribuída a proposição para apreciar parecer 

CQ83 Quais Comissões de uma dada Reunião 

Conjunta? 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, "Comissão de 

Transportes e Comunicações" e "Comissão de Finanças, 

Orçamento e Planejamento" 

CQ84 Para quais Comissões uma proposição foi 

distribuída pelo Presidente? 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, "Comissão de 

Transportes e Comunicações" e "Comissão de Finanças, 

Orçamento e Planejamento" 

CQ85 Quais proposições foram votadas conclusivamente 

nas Comissões? 

PL 23/2011, PLC 12/2012, etc. 

CQG4. Participação e Controle Social no Processo Legislativo 

CQ86 Um bloco é de situação, oposição ou neutro em 

relação ao poder executivo? 

Oposição 

CQ87 Quais foram as sessões (data, pauta, presentes, 

matérias e emendas discutidas, etc.) que já 

ocorreram no plenário e nas comissões? 

Sessão ordinária de 07/11/2013 

CQ88 Qual é o tipo de uma matéria que passa pelo Projeto de lei, com regime de tramitação ordinária, encontra-
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proceso legislativo? Projeto de lei, emenda 

constitucional ou outro? Quais trâmites, quóruns e 

outras características estão associados a esse tipo 

de matéria? 

se na fase de Instrução na Comissão de Constituição e 

Justiça e Redação há 15 dias. 

CQ89 Há quanto tempo tramita uma matéria? Por quais 

locais ela passou, que ações foi tomadas sobre 

ela e em que data? Em que parte do fluxo do 

processo legislativo ela se encontra, e desde 

quando? Quais os próximos possíveis passos ele 

pode seguir nesse fluxo? 

A matéria tramita há 320 dias e passou pela Comissão X e 

pela Comissão Y. 

CQ90 Quais emendas foram apresentadas a uma 

matéria? Quais foram aprovadas e quais 

rejeitadas, em que etapa, em que data e por 

quantos votos? Como é o texto original da matéria 

e o texto atualizado pelas emendas? 

Emenda número 1 de 2013, altera o artigo 12 do Projeto de 

Lei 15/2011. A emenda foi aprovada por 68 votos em 

plenário. 

CQ91 Quem votou pela aprovação ou rejeição de uma 

matéria ou a favor e contra uma emenda? 

Deputado X votou a favor, Deputado Y votou contra, 

Deputado Z se absteve. 

CQ92 A matéria passou por consulta ou audiência 

pública? Em que meio, canal, local, data e hora? 

Quantas pessoas participaram? Quais foram as 

contribuições apresentadas? De que forma esse 

processo afetou o texto da matéria? 

Sim, Audiência Pública realiza na Alesp, em 10/08/2013, na 

qual foram apresentadas 45 sugestões pelos participantes. 

Dessas sugestões, 5 foram acatadas pelo Deputado X e 

apresentas como emendas. 

CQ93 Quantos cidadãos se manifestaram 500 cidadãos se manifestaram a favor e 120 contra. 
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(presencialmente, no site da casa legislativa, nas 

redes sociais, etc.) pela aprovação ou rejeição de 

determinada matéria ou a favor ou contra 

determinada emenda? 

CQ94 Qual a posição e comprometimento do mandatário 

com temas, territórios e ideologias específicas? 

O Deputado X tem grande comprometimento com o tema da 

saúde. 

CQ95 Qual a produção legislativa, por relevância, do 

mandatário? 

50 projetos apresentados, 10 aprovados, 10 rejeitados. 

CQ96 Qual a quantidade (absoluta e percentual) da 

produção inconstitucional/irrelevante pela Casa de 

Leis? 

10 projetos foram considerados inconstitucionais dentre um 

total de 200 apresentados, o que corresponde a 5% de 

produção inconstitucional. 

CQ97 Quais os mecanismos formais de participação 

social no processo legislativo? 

Audiência pública, sugestões legislativas, projeto de 

iniciativa popular, referendo. 

CQ98 Quanto custa um deputado? Quanto ele ganha? O salário do Deputado X é R$ 23.000,00 e as despesas do 

seu gabinete no mês de março de 2013 foi de R$ 15.000,00 

CQ99 Quais  foram os projetos de lei votados, debatidos, 

apresentados num determinado período? 

Projeto de Lei 1/2013, aprovado, Projeto de Lei 2/2013, 

arquivado, etc. 

CQ100 Quantos mandatos este deputado está no poder? 3 mandatos 

CQ101 Como o meu parlamentar está votando em temas 

importantes e polêmicos? 

A favor para o tema da segurança e contra para o tema da 

educação 
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CQ102 Meu parlamentar está comparendo às sessões? O Deputado X se ausentou nas seguintes datas: 1/3/2013 

por motivo particular, 5/4/2013, falta justificada. 

CQ103 Está para ser votado algum projeto relacionado ao 

meu tema de interesse (ex: tecnologia, saúde, 

educação)? 

5 projetos de lei relacionados ao tema do Transporte Público 

serão votados na data de 12/11/2013 

CQ104 Quantos projetos de lei de iniciativa popular foram 

arquivados no último ano? 

5 projetos  

CQ105 Quem foi o parlamentar mais presente nas 

plenárias no último mês na ALESP? 

Deputado Z 

CQ106 Qual foi o partido mais presente nas plenárias no 

último mês na ALESP? 

PSOL 

CQ107 Quantos projetos de lei relacionados ao ciclismo 

estão em andamento? 

10 projetos 

CQ108 Quais são os projetos de lei referentes ao tema 

“Meio Ambiente”? 

Projeto de lei 5/2013 e projeto de lei 8/2011 

CQ109 Quais os deputados que propoe mais emendas 

cujo texto possui determinada palavra-chave? 

Para a palavra-chave 'Tecnologia', o Deputado X apresenta 

20 projetos 

CQ110 Quantas pessoas e organizações participaram em 

determinada etapa do processo legislativo? 

50 pessoas e 4 ONGs participaram da Audiência Pública 

sobre a matéria o projeto de le 6/2103 



18 

 

 

CQ111 Quais os 10 temas que agregam mais participação 

social no processo legislativo? 

Educação e Saúde 

CQ112 Quais os 10 temas que recebem mais emendas 

dos deputados e em quais etapas? 

Educação e Transporte 

CQ113 Quais são os processos e proposições anulados 

e/ou cancelados, sendo possível consultar os 

motivos e os envolvidos? 

Projeto de Lei 9/2009, anulado e arquivado por 

inconstitucionalidade. 

CQ114 Qual o impacto social de uma proposição? Melhoria nas condições de saneamento da comunidade X 

CQ115 Como as demandas de uma audiência pública são 

atendidas pelo processo legislativo? 

Elas podem se tornar emendas a um projeto de lei 

CQ116 Quais são os processos de controle que o 

legislativo exerce sobre o executivo? 

Os processos de controle reúnem documentos e 

informações relativas a questões sobre as quais a 

Assembleia deve se manifestar ou deliberar, nas áreas de 

fiscalização e controle da administração pública, 

organização territorial do Estado, solicitações de órgãos 

públicos e de outros Poderes, bem como petições e 

denúncias dos cidadãos, visando à sua tramitação 

legislativa. Classificam-se em: a) Contas: prestações de 

contas anuais do Governador e da Administração. b) 

Contratos: regularidade e legalidade na execução de 

contratos da administração pública, com base em 

deliberações e documentação apresentada pelo Tribunal de 

Contas do Estado. c) Legislativos: referem-se às questões, 
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tais como, criação de municípios, denúncia de cidadão, 

moções de Câmaras e Prefeituras Municipais, sentenças 

judiciais. d) Lei nº 4595, de 1985: fiscalização, geral e 

permanente, pela Assembleia Legislativa, dos atos do Poder 

Executivo, inclusive das autarquias, fundações e empresas 

públicas, através da Comissão de Fiscalização e Controle. 

CQ117 Quais territórios (e sua abrangência) foram 

afetados por determinada lei e quantas pessoas 

de cada território participaram de sua construção? 

Estado X, Município Y, Bairro Z, Região R, etc. 

CQ118 Como a população pode expressar sua opinião 

sobre temas a serem submetidos ao Parlamento 

ou sua aprovação ou reprovação sobre matérias 

em tramitação ou aprovadas/rejeitadas no 

Parlamento? 

 Audiências públicas; 

 Proposições legislativas de iniciativa popular; 

 Por meio do envio de petições, reclamações e 

denúncias; 

 A Ouvidoria Parlamentar é o órgão instituído 

especificamente para receber, examinar e 

encaminhar denúncias de pessoas físicas ou jurídicas 

sobre irregularidades ou ilegalidades praticadas de 

modo geral na administração pública; 

 Por meio da participação nas chamadas 'tribunas da 

plebe': manifestação oral de cidadãos e 

representantes da sociedade civil relativa a 

problemas públicos; 

 Comissões parlamentares voltadas especificamente 

para a interação com a sociedade; 

 Experiências participativas digitais em casas 
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legislativas por meio de: Fóruns on-line, Formulário 

de contribuição, Enquetes digitais, Redes sociais 

disponíveis na internet, Encontros Abertos Digitais, 

Consultas públicas temáticas online, Interação via 

email, Plataformas tecnológicas de colaboração 

específicas ao Processo Legislativo, etc. 

CQ119 Quais são os eventos da agenda da Alesp, de 

cada um dos deputados e da presidência da casa? 

 Evento: Audiência Pública para debater a construção 

do túnel submarino que ligará Santos à Guarujá. 

Local: Plenário Dom Pedro I. Data: 11/11/2013 

Horário: 14h00 

 Evento: Sessão Solene com a finalidade de 

homenagear a Associação Kihon Dojo Sensei Sadao, 

na pessoa do Sensei Sadao Fleming Mulero. Local: 

Plenário Juscelino Kubitschek. Data: 11/11/2013 

Horário: 20h00 

CQ120 Quais são os possíveis atores sociais que podem 

afetar direta ou indiretamente o Processo 

Legislativo? 

Cidadão, ONG, Governador, Organização Privada, União, 

Municípios, demais órgãos de governo, outros países, etc. 
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7 Pré-glossário de Termos 

 a. Termos das Questões de Competência - Processo Legislativo 

 TERMO FREQ 
 

TERMO FREQ 
proposição 23 

 
votação 2 

comissão 20 
 

apoiador 1 
deputado 6 

 
assunto 1 

partido 5 
 

ata 1 
processo 5 

 
autor 1 

projeto 5 
 

biênio 1 
reunião de comissão 5 

 
colégio de líderes 1 

espécie de proposição 4 
 

ementa 1 
legislativo 4 

 
fase do processo legislativo 1 

líder 4 
 

gabinete 1 

membros 4 
 

governador 1 
parecer 4 

 
grande expediente 1 

artigo 3 
 

legenda 1 
bloco parlametar 3 

 
liderenças 1 

matéria 3 
 

maioria 1 
norma 3 

 
mesa diretora 1 

parlamentar 3 
 

minoria 1 
presidente 3 

 
pauta 1 

regime de tramitação 3 
 

pequeno expediente 1 
relator 3 

 
plenário 1 

sessão 3 
 

projeto sancionado 1 
acessórios 2 

 
projeto vetado 1 

andamento 2 
 

relator especial 1 
bancada 2 

 
resposta da q. de ordem 1 

data da reunião 2 
 

resultado de votação 1 

emenda 2 
 

secretário de comissão 1 
legislatura 2 

 
subcomissão 1 

lei 2 
 

subemendas 1 
membro efetivo 2 

 
substitutivo 1 

ordem do dia 2 
 

sugestões legislativa 1 
questão de ordem 2 

 
suplentes 1 

reunião conjunta 2 
 

vice-líder 1 
sociedade 2 

 
vice-presidente 1 

   
voto 1 

 

 b. Termos das Respostas - Processo Legislativo 

 TERMO FREQ 
 

TERMO FREQ 
comissão 39 

 
questão de ordem 2 

deputado 39 
 

regime de prioridade 2 
projeto 17 

 
regime de tramitação ordinária 2 

lei 15 
 

requerimento de informação 2 
emenda 11 

 
seção 2 

legislativo 10 
 

subseção 2 
partido 9 

 
sugestão legislativa 2 
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sessão 9 
 

supressiva 2 

pauta 8 
 

título 2 
sessão ordinária 8 

 
veto 2 

assunto 7 
 

vice-presidente 2 
líder 7 

 
voto em separado 2 

parecer 7 
 

abstenção 1 
plenário 7 

 
aglutinativa 1 

voto 7 
 

alínea 1 
favorável 6 

 
área de atuação 1 

proposição 6 
 

autógrafo 1 
reunião 6 

 
bancada 1 

presidente 5 
 

biênio 1 
processo 5 

 
caput 1 

substitutiva 5 
 

comissão temporária 1 

cpi 4 
 

elaboração 1 
decreto 4 

 
ementa 1 

disposições 4 
 

entidade 1 
prazo 4 

 
epígrafe 1 

requerimento 4 
 

fecho 1 
artigo 3 

 
gabinete 1 

discussão 3 
 

governador 1 
distribuída 3 

 
indicação 1 

matéria 3 
 

instrução 1 
mesa diretora 3 

 
item 1 

norma 3 
 

maioria 1 
publicação 3 

 
mandato 1 

regime de urgência 3 
 

membro 1 
relator 3 

 
moção 1 

resolução 3 
 

número legislativo 1 
sessão extraordinária 3 

 
obstrução 1 

subemenda 3 
 

parágrafo 1 
tramitação 3 

 
parte 1 

votação 3 
 

positivação 1 
aditiva 2 

 
preâmbulo 1 

bloco parlamentar 2 
 

presença 1 
capítulo 2 

 
regime de tramitação 1 

comissão permanente 2 
 

relatório 1 
deliberação 2 

 
resposta de questão de ordem 1 

disposições transitórias 2 
 

reunião conjunta 1 

gastos 2 
 

reunião reservada 1 
justificativa 2 

 
reunião secreta 1 

legislatura 2 
 

sanção 1 
livro 2 

 
sessão preparatória 1 

minoria 2 
 

sessão solene 1 
modificativa 2 

 
sociedade 1 

parlamentar 2 
 

subcomissão 1 
poder executivo 2 

 
votação ostensiva 1 
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promulgação 2 
 

votação simbólica 1 

proposta 2 
   

 

 c. Termos da Participação Social 

 TERMO FREQ 
 

TERMO FREQ 
tema 8 

 
consulta pública 1 

participação 6 
 

território 1 
audiência pública 5  impacto social 1 

presença 3  oposição 1 

relevância 2  situação 1 
iniciativa popular 2  neutro 1 

mandato 2  ideologia 1 
cidadão 2  organização 1 
salário 1  produção legislativa 1 

despesa 1  demanda  1 

referendo 1  sugestão legislativa 1 
petição 1  reclamação 1 
denúncia 1  ouvidoria 1 
manifestação oral 1  comissão de participação 1 
participação digital 1  evento da agenda 1 
agenda 1    

 

 d. Objetos 

 
 
Comissões 

 Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho 

 Comissão de Assuntos Desportivos 

 Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais 

 Comissão de Atividades Econômicas 

 Comissão de Ciência, Tecnologia e Informação 

 Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

 Comissão de Educação e Cultura 

 Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e 
das Questões Sociais 

 Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento 

 Comissão de Fiscalização e Controle 

 Comissão de Infraestrutura 

 Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

 Comissão de Saúde 

 Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários 

 Comissão de Transportes e Comunicações 
 
Assunto 

 Saúde 

 Segurança 

 Educação 
 
Legislatura 

 17ª Legislatura 
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Deputado 

 Deputado X 

 Deputado Y 

 Deputado Z 

 Deputado K 

 Deputado L 

 Deputado M 
 
Secretário de Comissão 

 Frederico Bortolato 
 
Local 

 Plenário Tiradentes 

 Plenário Teotônio Vilela 
 
CPI 

 CPI Consumo Abusivo de Álcool 

 CPI Desaparecimento de Pessoas 

 CPI Ensino Superior 
 
Partido 

 DEM 

 PC do B 

 PDT 

 PEN 

 PMDB 

 PP 

 PPS 

 PR 

 PRB 

 PSB 

 PSC 

 PSD 

 PSDB 

 PSOL 

 PT 

 PTB 

 PV 
 
Fase 

 Elaboração 

 Apresentação 

 Publicação 

 Pauta para Emenda 

 Instrução 

 Deliberação 

 Positivação 
 
Proposição 

 PL 23/2013 

 PEC 2/2012 

 PL 23/2011 

 PLC 12/2012 
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 e. Termos da Revisão da Literatura (Regimento Interno e Manual PL) 

 1ª Secretaria 
1ª Vice-Presidência 
2ª Secretaria 
2ª Vice-Presidência 
3ª Secretaria 
4ª Secretaria 
ação de inconstitucionalidade 
aprovação 
Arquivo 
assunto 
ata  
ata de reunião 
ata de sessão 
Ato 
audiência pública 
Autógrafo 
Bancada  
biênio 
Bloco Parlamentar 
cidadão 
Colégio de Líderes 
Comissão 
Comissão de Administração Pública e 
Relações do Trabalho 
Comissão de Assuntos Desportivos 
Comissão de Assuntos Metropolitanos e 
Municipais 
Comissão de Atividades Econômicas 
Comissão de Ciência, Tecnologia e 
Informação 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
Comissão de de Educação e Cultura 
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana, da Cidadania, da Participação e das 
Questões Sociais 
Comissão de Finanças, Orçamento e 
Planejamento 
Comissão de Fiscalização e Controle 
Comissão de Infraestrutura 
Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
Comissão de mérito 
Comissão de Saúde 
Comissão de Segurança Pública e Assuntos 
Penitenciários 
Comissão de Transportes e Comunicações 
Comissão Especial 
Comissão Parlamentar de Inquérito 
Comissão Permanente 
Comissão Representativa 

nome parlamentar 
objeto de reunião 
Ordem do Dia 
parecer  
parecer contrário 
parecer favorável 
Parlamentar 
Partido 
Pequeno Expediente 
Plano Plurianual 
Plenário 
Poder Executivo 
Poder Judiciário 
Poder Legislativo 
prazo do Relator 
Presidente  
Presidente de Comissão 
presidente de Subcomissão 
processo 
projeto 
projeto de decreto legislativo 
projeto de lei 
projeto de lei orçamentária 
projeto sancionado 
proporcionalidade partidária 
proposição 
proposição autônoma 
propositura 
questão de ordem 
quociente partidário 
quorum 
recesso  
regime de prioridade 
regime de tramitação 
regime de tramitação ordinária 
regime de urgência 
rejeição parcial 
rejeição total 
Relator 
Relator Especial 
relatório 
Representação Partidária 
requerimento  
Resolução 
resultado da votação 
reunião 
reunião conjunta 
reunião extraordinária 
reunião ordinária  
reunião pública 
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Comissão Temporária 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
Constituição Estadual 
Decisão 
Decreto Legislativo 
Deputado 
emenda 
Emenda à Constituição 
fase de tramitação 
Gabinete 
Governador 
Grande Expediente 
hora de reunião 
indicação 
legenda 
legislatura 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
Lei do Orçamento Anual 
Líder 
Líder da Maioria 
Líder da Minoria 
Líder de Bancada 
Líder de Bloco Parlamentar 
Líder de partido 
Líder do Governo 
local de reunião 
Maioria 
maioria absoluta 
maioria relativa 
maioria simples 
mandato 
matéria  
matéria vetada 
membro credenciado de Comissão 
membro da Mesa 
membro efetivo da Mesa 
membro efetivo de Comissão 
membro substituto de Comissão 
Mesa 
Minoria 
moção 

reunião reservada 
Secretário de Comissão 
sessão 
sessão de debates 
sessão deliberativa 
sessão extraordinária 
sessão legislativa 
sessão ordinária 
sessão preparatória 
sessão secreta 
sessão solene 
Subcomissão 
subemendas 
substitutivo 
sugestão legislativa 
suplente de Deputado 
vencido 
Vice-Líder 
Vice-Lìder de Bloco Parlamentar 
Vice-Líder do Governo 
vista de proposição 
votação 
votação do parecer 
votação nominal 
votação ostensiva 
voto 
voto contrário 
voto em separado 
voto favorável 
voto favorável "com restrições" 
voto favorável "em separado, não 
divergente das conclusões" 
voto favorável "pelas conclusões" 
voto secreto 

 

 


