
GLOSSÁRIO DE TERMOS DA ONTOLOGIA 
 

TERMO SINÔNIMO ACRÔNIMO DESCRIÇÃO TIPO 

abstenção 
  

Possibilidade de o parlamentar recusar-se a tomar parte na votação. Não tem efeito 
sobre o resultado final da votação e é computado exclusivamente no quorum de 
presença exigido para a validação da deliberação conceito 

acessório 
  

Documento de apoio vinculado a uma determinada matéria já existente (documento 
principal) conceito 

administração direta 
  

Área da administração pública vinculada ao Poder Executivo Federal, Estadual ou 
Municipal,  na qual a  atividade administrativa  é  exercida  pelo  próprio  governo  
que  atua  diretamente  por  meio  dos  seus órgãos, sendo que esses não possuem 
personalidade jurídica própria, patrimônio, nem autonomia administrativa. conceito 

administração indireta 
  

Atuação estatal de forma indireta  na  prestação  dos  serviços  públicos ou no 
aperfeiçoamento de sua ação executiva no desempenho de atividades de interesse 
público, que  se  dá  por  meio  de  outras  pessoas  jurídicas, distintas  da  própria  
entidade  política e que recebem  poderes  de  gerir  áreas  da Administração Pública 
por meio de outorga, possuindo independência funcional. conceito 

agenda da assembleia 
  

Agenda com os eventos, sessões e reuniões realizadas na Assembleia. conceito 

agenda do deputado 
  

Agenda com os compromissos, eventos e reuniões do deputado. conceito 

alínea 
  

Subdivisão do inciso, faz parte da estruturação do texto de uma lei e é representada 
por letras minúsculas conceito 

andamento 
  

Elemento da tramitação das proposições segundo as normas do Processo Legislativo, 
indica a movimentação da proposição dentro do processo. conceito 

anexo 
  

Elemento estruturante de uma propositura ou norma que corresponde às 
informações e determinações imprescindíveis para a correta vigência da norma 
como, por exemplo, tabelas e quadros com alíquotas ou valores, prescrições técnicas, 
formulários padronizados, etc.  conceito 

ano legislativo 
  

Informação que identifica o ano que a propositura foi apresentada e entrou no 
Processo Legislativo atributo 

anteprojeto 
minuta de 
proposição 

 

Esboço, proposta, versão preliminar de um texto ainda não apresentado 
formalmente como proposição à Assembleia. conceito 

apensação 
tramitação 
conjunta 

 

Instrumento regimental que permite a tramitação conjunta de proposições da 
mesma espécie que disponha sobre matéria idêntica ou correlata. conceito 



apoiador 
  

Deputado que apoia um projeto de autoria de outro deputado conceito 

apreciação 
  

Ato de avaliação e voto (favorável ou contrário) do Deputado com relação à matéria 
tramitando na Assembleia. conceito 

apreciação conclusiva 
  

Poder conferido às comissões pelo qual podem deliberar sobre determinadas 
matérias, dispensada a manifestação do plenário. conceito 

apreciação conjunta 
  

Apreciação de determinada matéria feita em reunião conjunta conceito 

apresentação 
  

Fase do Processo Legislativo que compreende, principalmente, a entrega do projeto 
ao órgão competente do Legislativo, que em geral é sua Mesa Diretora ou a 
Presidência da Mesa. conceito 

área de atuação 
  

Área de atuação de um deputado conceito 

arquivamento 
  

Recolhimento das proposições ao Arquivo da Assembleia, ocorrendo quando 
rejeitadas definitivamente, quando declaradas prejudicadas ou quando estiverem em 
tramitação no encerramento da legislatura. conceito 

artigo 
  

Frase que determina o comando da norma jurídica, imprimindo uma obrigação, uma 
proibição ou a permissão de uma conduta. Constitui a unidade básica de articulação 
da norma. conceito 

assembleia legislativa 
 

ALESP 
Órgão do Poder Legislativo de cada unidade da federação, cujos membros são eleitos 
pelo povo e a quem cabe elaborar, discutir e aprovar as leis de sua competência. instância 

associação 
  

Organização resultante da reunião legal entre duas ou mais pessoas, com ou sem 
personalidade jurídica, sem fins lucrativos para a realização de um objetivo comum. conceito 

assunto 
  

Assuntos relacionados a uma proposição, servindo como meio de indexação e 
categorização (saúde, transporte, segurança, etc.) conceito 

ata 
  

Documento oficial de registro dos atos ocorridos, em geral, numa reunião de 
comissão ou sessão plenária. conceito 

ato da Mesa 
  

Ato normativo editado pela Mesa Diretora da Casa Legislativa sobre matéria de sua 
competência. conceito 

ato do Presidente 
  

Manifestação escrita nos assuntos de sua competência. conceito 

ator social 
  

Pessoa, grupo de pessoas ou organização que manifestam interesses sociais, 
econômicos, políticos, culturais de forma articulada, geralmente expressos através de 
formas perceptíveis e legítimas, e que podem atuar ou influenciar de alguma forma 
Processo Legislativo conceito 

audiência pública 
  

Reunião realizada por colegiado parlamentar, aberta ao público para discussão sobre 
proposição em tramitação ou para debater assuntos de interesse público relevante. conceito 

autógrafo 
  

Ofício encaminhado ao Governador com o texto do projeto aprovado na casa 
legislativa. conceito 
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autor 
  

Autor de proposição tramitando no parlamento.  atributo 

autoria 
  

Qualidade de autor de um proposição. conceito 

bairro 
  

Conceito de lugar e localização geográfica correspondente a uma comunidade ou 
região dentro de uma cidade ou município, sendo a unidade mínima de urbanização 
existente na maioria das cidades com fins administrativos e de planejamento local. conceito 

bancada 
  

Grupo organizado de Deputados que integram um mesmo Partido na Assembleia 
Legislativa. conceito 

biênio 
  

Período de 2 anos correspondente ao mandato de uma Mesa Diretora dentro de uma 
Legislatura conceito 

bloco parlamentar 
  

Reunião de dois ou mais Partidos, cujos membros totalizem dez por cento das 
cadeiras da Assembleia Legislativa e que passam a atuar como uma só bancada e sob 
liderança comum. conceito 

capítulo 
  

Elemento de agrupamento de artigos nas normas e projetos e que definem a 
hierarquia e articulação do documento conceito 

caput 
  

Designa o parte inicial, o título ou cabeçalho do artigo da norma, referindo-se a ideia 
principal do artigo e a qual sucedem-se os demais elementos de articulação 
(parágrafos, itens, incisos e  alíneas). conceito 

cidadão 
  

Indivíduo no gozo pleno dos direitos civis e políticos. conceito 

cidade município 
 

O mesmo que município, uma divisão territorial do estado que tem autonomia 
administrativa, isto é, tem governo e leis própria. conceito 

colégio de líderes 
  

Reunião dos Líderes dos Partidos, Líder do Governo, da Minoria e dos Blocos 
Parlamentares, tem a atribuição de organizar a pauta das matérias que são levadas à 
votação em Plenário. conceito 

coletivo 
  

Movimento independente e desierarquizado, formado por um grupo de pessoas 
unidas por interesses comuns e que desenvolvem ações visando alcançar objetivos 
comuns. conceito 

comissão 
  

Órgão integrado por parlamentares, tendo composição partidária proporcional à da 
Casa Legislativa, tanto quanto possível, pode ter caráter permanente ou temporário. conceito 

comissão de 
representação 

  

Um ou mais Deputados indicados pelo Presidente ou pela Mesa para representar a 
Assembléia em determinado evento. conceito 

comissão parlamentar 
de inquérito 

 
CPI 

Comissão de Investigação, constituída a requerimento de um terço dos Deputados 
para apuração de fato determinado e revelante. conceito 



comissão permanente 
  

Órgão permanente de caráter técnico-legislativo ou especializado, integrante da 
estrutura institucional da Casa Legislativa, que tem por finalidade apreciar os 
assuntos ou proposições submetidos ao seu exame e sobre eles deliberar, de acordo 
com as competências definidas no Regimento Interno, produzindo para tanto um 
parecer instrutivo.  conceito 

comissão temporária 
comissão 
especial 

 

Comissão instituída para uma tarefa específica sobre matéria relevante não prevista 
dentre as competências das Comissões Permanentes, com prazo certo de 
funcionamento, devendo extinguir-se ao término da legislatura ou antes disso, se 
alcançado o fim a que se destinava ou expirado o prazo previsto para sua duração. conceito 

competência 
  

Capacidade atribuída a uma entidade estatal para apresentar projeto em 
determinada matéria e dar início ao processo legislativo. conceito 

consulta pública 
  

Coleta da opinião dos segmentos sociais e dos cidadãos comuns interessados a 
respeito de determinado assunto relativo a matéria que tramita na casa. conceito 

contato da assembleia 
  

Formas de contato e canais de comunicação com a Assembleia Legislativa. conceito 

contato do gabinete 
  

Formas de contato e canais de comunicação com o gabinete de Deputado. conceito 

contrário 
  

Posição política contrária ao governo. conceito 

corpo 
  

Elemento estruturante da proposição ou da norma que compreende a matéria de 
que trata o documento e é dividido em Artigos, que podem ser agrupados pelos 
Elementos Agrupadores (Seção, Capítulo, etc.) conceito 

data da apresentação 
  

Data que uma proposição foi apresentada por um Deputado e acolhida pela casa para 
entrada no Processo Legislativo. 

 data da reunião 
  

Data na qual determinada reunião se realizará ou se realizou. atributo 

decreto 
  

Ato de natureza administrativa da competência privativa do executivo (Governador) conceito 

decreto legislativo 
  

Norma aprovada pela ALESP sobre matéria de sua exclusiva competência, originado 
de um Projeto de Decreto Legislativo. conceito 

defensoria pública 
  

Orgão estatal que garante o direito constitucional de que todo brasileiro tenha 
acesso à justiça, ainda que não tenha condições financeiras de pagar um advogado 
particular, por meio de assistência jurídica gratuita. conceito 

deliberação 
  

Ação de deliberar; discussão para se estudar ou resolver um assunto, um problema, 
ou tomar uma decisão conceito 

deliberação no 
executivo 

  
Ato do Governador sancionar ou vetar projeto aprovado e advindo do parlamento. conceito 

deliberação no 
legislativo 

  

Apreciação por parte do parlamento de proposição que tramita no Processo 
Legislativo. conceito 



demanda social 
  

Desejo, necessidade ou problema demandado pela sociedade que pleiteia sua 
solução junto à administração pública. conceito 

denúncia 
  

Forma que algum cidadão ou organização possui de tomar providencia contra algo 
errado que esta acontecendo em prejuízo de outrem. conceito 

deputado 
  

Membro da Assembléia Legislativa, órgão do Poder Legislativo Estadual, 
representante do povo, eleito para mandato de quatro anos. conceito 

despesa de gabinete 
  

Despesa efetuada por Gabinete de Deputado para cobrir gastos com o seu 
funcionamento e manutenção, com hospedagem e demais despesas inerentes ao 
pleno exercício das atividades parlamentares, ressarcidas mediante adequada 
comprovação. conceito 

discussão 
  

Fase de apreciação de uma proposição que precede a votação destinada ao debate 
em Plenário no qual os oradores inscritos usam da palavra para falar contra ou a 
favor da proposição conceito 

disposições finais 
  

Conjunto de artigos localizados no final do texto legal. O agrupamento é utilizado 
para separar o tratamento de certo tema de outros já explicitados. conceito 

disposições gerais 
  

Agrupamento de artigos que fixam normas comuns a várias partes do texto legal. conceito 

disposições 
preliminares 

  

Corresponde ao grupo de artigos, localizados no início do texto legal, que delimitam a 
matéria a ser normatizada, definindo os seus termos e o seu alcance. conceito 

disposições transitórias 
  

São dispositivos que regulamentam o período de transição do regime jurídico 
anterior e o novo  conceito 

distribuição 
  

Ato do Presidente que determina as Comissões pelas quais a proposição deve 
tramitar conceito 

distribuída 
  

Indica de a matéria foi distribuida pelo Presidente às Comissões atributo 

distrito 
  

Divisão territorial - subdivisão administrativa de um município - em que se exerce 
uma autoridade administrativa, judicial, fiscal, policial ou sanitária. conceito 

documento 
  

Conceito que constitui um elemento de informação dentro do Processo Legislativo. conceito 

documento articulado 
  

Documento que possui estrutura, organização e articulação padronizados. conceito 

elaboração 
  

Etapa do Processo Legislativo na qual são elaboradas as proposições que irão tramitar 
no parlamento conceito 

taxa de dominância 
  

A taxa de dominância sobre a produção legal se dá pela divisão das leis cuja 
proposição se deve ao Executivo pelo total de leis aprovadas no período. conceito 



elaboração 
  

Fase do Processo Legislativo na qual são elaboradas os projetos que serão 
apresentados para inclusão formal no Processo Legislativo. conceito 

eleitor 
  

Pessoa física que vota numa outra pessoa para Deputado. conceito 

emenda 
  

Proposição apresentada como acessória ou aderente a outra principal, que já se 
encontra em tramitação, destinada a alterar a forma ou conteúdo da principal 
podendo ser supressiva, aglutinativa, substitutiva, modificativa ou aditiva. conceito 

emenda à constituição 
  

Modificação imposta ao texto da Constituição Estadual, após sua promulgação, 
originada de uma Proposta de Emenda à Constituição. conceito 

emenda aditiva 
  

Emenda que acrescenta algo novo à proposição principal conceito 

emenda aglutinativa 
  

É a emenda que resulta da fusão de outras emendas ou subemendas, ou destas com 
o texto da proposição principal, por transação tendente à aproximação dos 
respectivos objetos. conceito 

emenda modificativa 
  

Emenda que visa modificar a proposição sem alterá-la substancialmente. conceito 

emenda substitutiva 
  

Emenda que altera a proposição principal em sua substância e que, quando a atinge 
no todo, recebe o nome de “Substitutivo”. conceito 

emenda supressiva 
  

Emenda que retira, suprime ou erradica qualquer parte da proposição. conceito 

ementa 
  

Breve texto que sintetiza o assunto e os pontos relevantes de uma proposição ou 
norma conceito 

empresa 
  

Organismo, composto de meios humanos, materiais e financeiros que visam a 
qualquer fim econômico sejam eles a produção, a venda ou distribuição de bens e/ou 
serviços conceito 

entidade 
  

Entidade civil organizada que se assume algum papel de um ator na participação 
social do Processo Legislativo conceito 

epígrafe 
  

Parte da proposição ou da lei grafada em caracteres maiúsculos, formada pelo título 
designativo da espécie normativa, número e ano da apresentação (no caso de 
proposição) ou número de ano de publicação (no caso de norma). conceito 

espaço virtual 
  

Espaço existente no mundo de comunicação em que não é necessária a presença 
física do homem para constituir a comunicação como fonte de relacionamento,  é o 
espaço para a comunicação disposto pelo meio de tecnologia. conceito 

espécie de proposição 
Natureza de 
proposição 

 

Indica a natureza da proposição que determina as regras de tramitação, prazos e 
quórum necessário para deliberação. conceito 

Estado 
  

Organismo político-administrativo que ocupa determinado território, submetido à 
autoridade de governo próprio. conceito 

evento da agenda da 
assembleia 

  
Eventos e reuniões da agenda da assembleia. conceito 



evento da agenda do 
deputado 

  

Eventos, compromissos e reuniões da atividade parlamentar constante da agenda do 
deputado. conceito 

explicação pessoal 
  

Tempo destinado ao Deputado para discorrer sobre assunto de sua livre escolha, 
dispensada sua inscrição, pelo prazo máximo de quinze minutos, esgotada a matéria 
da Ordem do Dia. conceito 

fase do processo 
legislativo 

etapa do 
processo 
legislativo 

 

Refere-se às etapas do processo legislativo as quais uma proposição deve cumprir 
para se transformar em norma. Caracterizam-se por ser um conjunto de atos e 
atividades com algum objetivo intermediário comum ao processo geral. conceito 

favorável 
  

Posição política a favor do governo. conceito 

fecho 
  

É a parte que indica o local de origem da proposição ( Sala das Sessões, ou Sala das 
Comissões), seguido da apresentação e do nome do autor ou autores, e sua(s) 
assinatura(s). conceito 

formula de 
promulgação 

  

Elemento estruturador de uma propositura ou norma, corresponde à ordem de 
execução consistindo do texto “A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
decreta (ou ‘resolve’, no caso de Projetos de Resolução). conceito 

fórum 
  

Um dos tipos de espaços virtuais destinados a comunicação, debates e troca de 
conhecimentos. conceito 

frente parlamentar 
  

Frente formada por parlamentares para defesa de interesse comum. conceito 

funcionário da Alesp 
  

Servidor público que exerce algum cargo dentro da Assembleia conceito 

gabinete 
  

Espaço físico adequado dotado de um aparato funcional e tecnológico capaz de 
garantir que o Deputado exerça o seu mandato. conceito 

gasto 
  

Desembolso financeiro realizado por Deputado ou pelo seu gabinete para aquisição 
de bens ou serviços. conceito 

governador 
  

Chefe do Poder Executivo Estadual conceito 

grande expediente 
  

Período em que o Deputado, previamente inscrito, fará uso da palavra, por um prazo 
máximo determinado regimentalmente, para versar assunto de sua livre escolha conceito 

grupo de email 
  

Um dos tipos de espaços virtuais destinados a comunicação, debates e troca de 
conhecimentos. conceito 

identificação da 
proposição 

  

Informações que identificam a propositura de forma única no Processo Legislativo,  a 
identificação é composta pelo Número Legislativo e o Ano Legislativo da propositura. conceito 

ideologia 
  

Conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou de visões de mundo de um indivíduo 
ou de um grupo, orientado para suas ações sociais e, principalmente, políticas. conceito 

impacto social 
  

Efeitos positivos ou negativos sobre a sociedade e cidadãos gerados por projetos e 
ações de governo. conceito 

inciso 
  

Divisão imediata do artigo, sendo empregado como elemento discriminativo ou de 
enumeração. conceito 

indicação 
  

Proposição pela qual são sugeridas aos Poderes do Estado ou da União medidas de conceito 



interesse público que não caibam em projeto ou moção de iniciativa da Assembleia 
Legislativa. 

informação pública 
  

Informação produzida, guardada, organizada e gerenciada pelo Estado em nome da 
sociedade e a qual todo cidadã tem direito de acesso. conceito 

iniciativa legislativa 
  

Faculdade conferida a alguém ou a algum órgão para apresentar um projeto de lei. conceito 

iniciativa popular 
  

Instrumento pelo qual os cidadãos têm participação direta na iniciativa da elaboração 
das leis. conceito 

instituição privada 
  

Instituição ligada à iniciativa privada e à sociedade civil e que não é mantida pelo 
poder público. conceito 

instituição pública 
  

Instituição ligada à administração pública direta ou indireta e mantida pelo poder 
público. conceito 

instrução 
  

Fase do Processo Legislativo que tem por objetivo esclarecer e documentar o projeto 
em tramitação, por meio das Comissões Técnicas (ou Comissões Permanentes ou 
Temáticas), as quais devem instruir o projeto, incorporando aos seus autos os 
esclarecimentos de ordem técnica e os pareceres de cada Comissão necessários ao 
pronunciamento do Plenário durante a discussão e deliberação. conceito 

instrumento de 
participação 

  

Instrumentos disponíveis à sociedade para participar, direta ou indiretamente, do 
Processo Legislativo. conceito 

instrumento de 
participação direta 

  

Instrumentos disponíveis à sociedade para participar diretamente do Processo 
Legislativo, como referendos e iniciativa popular. conceito 

instrumento de 
participação indireta 

  

Instrumentos disponíveis à sociedade para participar indiretamente do Processo 
Legislativo, como os lobbys e mobilizações sociais. conceito 

item 
  

É a divisão do parágrafo, numerado em algarismos arábicos na forma cardinal, 
seguido por ponto, e tem a função de facilitar a sistematização do elemento 
desdobrado. conceito 

justificativa 
  

São os argumentos do autor para demonstrar a necessidade, conveniência, 
oportunidade e relevância da proposição. conceito 

legenda 
  

Sigla identificadora do partido político. atributo 

legislatura 
  

Período de funcionamento do corpo parlamentar encarregado de fazer as leis 
correspondente ao mandado dos Deputados de 4 anos. conceito 

lei 
  

Ato normativo aprovado pelo Poder Legislativo e sancionado pelo Governador que 
determina regra a que todos são submetidos e que exprime a vontade imperativa do 
Estado. conceito 

lei complementar 
  

Dispositivo legal destinado a regulamentar, completar, preencher, desdobrar ou 
explicitar determinações ou norma prevista na Constituição estadual. conceito 

lei ordinária 
  

Norma jurídica elaborada pelo Poder Legislativo em sua atividade comum e típica, 
votada mediante processo ordinário e sujeita à sanção ou ao veto do Governador. conceito 



líder 
  

É o porta voz de uma representação partidária e o intermediário autorizado entre ela 
e os órgãos da Assembleia. conceito 

liderança da maioria 
  

Liderança da bancada ou o bloco parlamentar integrado pelo maior número de 
membros (Maioria). conceito 

liderança da minoria 
  

Liderança da bancada ou o bloco parlamentar de composição numérica 
imediatamente inferior que, em relação ao Governo, expresse posição oposta à da 
Maioria. conceito 

liderança do governo 
  

Deputado porta-voz e representante dos interesses do Governador na Assembleia, 
por ele indicado. conceito 

liderança partidária 
  

Representação de um Partido na Assembleia, é constituída de Líder e Vice-Líderes, e 
que goza de uma série de prerrogativas e atribuições regimentais. conceito 

livro 
  

Elemento agrupador de artigos que procura reunir um conjunto de Títulos em leis 
muito extensas. conceito 

lobby 
  

Atividade que procura influenciar os detentores de poder decisório visando o 
atendimento de interesses específicos de grupos. conceito 

lobista 
  

Indivíduo que procura influenciar os detentores do poder decisório no sentido de 
fazê-los votar segundo os próprios interesses ou de grupos que representam. conceito 

maioria 
maioria 
parlamentar 

 
Partido ou bloco parlamentar integrado pela maioria absoluta dos Deputados. conceito 

maioria absoluta 
  

Quorum que corresponde à metade dos votos mais um dos Deputados da 
Assembleia. conceito 

maioria qualificada 
  

Situação onde o total de votos em uma opção é maior que a metade do total de 
votos possível como, por exemplo, a necessidade de 3/5 do total de membros da 
Assembleia para aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição. conceito 

maioria simples 
maioria 
relativa 

 

Quorum que corresponde à metade dos votos mais um dos Deputados presentes na 
Sessão. conceito 

mandato 
  

Direito ou poder concedido ao parlamentar, pelo voto do cidadão, para representá-
lo, votar e agir em seu nome pelo período de 4 anos. conceito 

manifestação 
  

Forma de organização social informal com o objetivo de pressionar o poder público e 
influenciar o Processo Legislativo. conceito 

matéria 
  

Assunto ou objeto de discurso, composição, conversação, discussão, debate. conceito 

membro efetivo de 
comissão 

  

Deputado nomeado por ato do Presidente, publicado no órgão oficial, mediante 
indicação escrita do líder do partido, para o período de dois anos. conceito 

membro suplente de 
comissão 

  

Deputado nomeado por ato do Presidente, mediante indicação escrita do líder do 
partido, para o período de dois anos, exercendo suas funções na ausência ou 
impedimento do membro efetivo. conceito 

membro da mesa 
  

Deputado componente da Mesa Diretora da Alesp conceito 



mensagem de veto 
  

Espécie de mensagem do Poder Executivo enviada ao Presidente da Alesp explicando 
os motivos da aposição de veto total ou parcial a projeto. conceito 

Mesa Diretora 
  

Órgão de direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da 
Assembleia composta pelo Presidente e 1º e 2º Secretários. conceito 

Ministério Público 
  

Instituição pública autônoma, a quem a Constituição Federal atribuiu a incumbência 
de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e 
individuais indisponíveis. conceito 

minoria 
minoria 
parlamentar 

 

Representação partidária ou bloco parlamentar que, sendo a segunda em número de 
membros, em relação ao Governo, expresse posição diversa da Maioria. conceito 

mobilização 
  

Instrumento de participação indireta com o objetivo de influenciar o Processo 
Legislativo. conceito 

moção 
  

Proposição em que é sugerida a manifestação da Assembleia Legislativa sobre 
determinado assunto, apelando, aplaudindo ou protestando. conceito 

neutro 
  

Posição política nem contrária nem favorável em relação ao governo.  conceito 

nome parlamentar 
  

Nome adotado pelo Parlamentar ao tomar posse do seu mandato. atributo 

norma 
  

Preceito obrigatório imposto, ou reconhecido como tal, pelo Estado e que são 
produzidas mediante o Processo Legislativo, podendo ser Emenda à Constituição do 
Estado, Lei Complementar, Lei Ordinária, Decreto legislativo ou Resolução. conceito 

número legislativo 
  

Número que identifica a ordem de apresentação da propositura. atributo 

obstrução 
  

Recurso utilizado pelos parlamentares, em uma Casa legislativa, com o objetivo de 
impedir o prosseguimento dos trabalhos e ganhar tempo dentro de uma ação 
política. Os mecanismos mais utilizados são os pronunciamentos, pedidos de 
adiamento da discussão e da votação e saída do Plenário para evitar quorum. conceito 

ONG 
  

Organização Não Governamental - Grupo social organizado, sem fins lucrativos, 
constituído formal e autonomamente, caracterizado por ações de solidariedade no 
campo das políticas públicas e pelo legítimo exercício de pressões políticas conceito 

oposição 
  

Fiscalização permanente e legal dos governantes exercida pelas minorias políticas ou 
blocos contrários ao governo. conceito 

ordem do dia 
  

Fase da sessão plenária ou da reunião de comissão destinada à discussão e à votação 
das proposições em pauta, ou ainda a relação de projetos prontos para serem 
votados. conceito 

organização 
  

Entidade social formada por duas ou mais pessoas que trabalham de forma 
coordenada visando um objetivo coletivo. conceito 

organização formal 
  

Organização formalmente constituída sob a ótica jurídica e legal conceito 

organização informal 
  

Organização social constituída de maneira informal, como por exemplo os coletivos 
culturais e manifestações públicas. conceito 

ouvidoria 
  

Órgão destinado a receber e examinar as reclamações, representações e sugestões conceito 



de pessoas físicas ou jurídicas em relação a trabalhos legislativos e administrativos 

país 
  

Conceito de lugar e localização geográfica correspondente a uma nação soberana 
como o Brasil. conceito 

parágrafo 
  

É a subdivisão do artigo e tem por finalidade completar o sentido ou relacionar as 
restrições ou exceções ao comando estipulado no “caput”. conceito 

parecer de comissão 
  

Pronunciamento de Comissão sobre matéria sujeita a seu estudo. conceito 

voto do relator 
  

Voto apresentado pelo Deputado relator de uma matéria à comissão, devendo ser 
discutido e votado pelos demais membros. conceito 

parlamentar 
  

Membro do parlamento, pertencente ou relativo ao parlamento, que na Assembleia 
são os Deputados. conceito 

parte 
  

Elemento agrupador de artigos que constitui um conjunto de Livros. conceito 

participação digital 
  

Participação social realizada por meio de recursos digitais. conceito 

participação social 
  

Toda e qualquer atitude capaz de promover algum impulso ou de agir de forma 
decisiva no andamento de um projeto de norma em seu procedimento de 
elaboração. conceito 

partido 
  

Organização de direito privado que pode ser definido como uma união voluntária de 
cidadãos com afinidades ideológicas e políticas, organizado e com disciplina, visando 
à disputa do poder político. conceito 

pauta 
  

O termo também é usado para se referir à relação das proposições ou de outros 
assuntos a serem apreciados numa determinada reunião de comissão ou sessão do 
plenário (Ordem do Dia) conceito 

pauta para emenda 
  

Fase do Processo legislativo correspondente ao período específico para oferecimento 

de emendas pelos deputados aos projetos já publicados no Diário Oficial. 
conceito 

pedido de vista 
  

Solicitação de Vista do processo referente a uma proposição que se encontra em 

apreciação numa comissão. 
conceito 

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. 
conceito 

petição 
  

Pedido formal que se protocola e pelo qual se pleiteia direitos ou informações. conceito 

plebiscito 
  

Consulta ao povo acerca de assuntos de relevância constitucional antes de sua 
concretização normativa. 

 plenário 
  

Deputados reunidos em Sessão ou o recinto onde se realizam as Sessões. conceito 

poder de Estado 
  

Forma de organização do estado moderno na qual o conjunto das instituições conceito 



(governo, forças armadas, funcionalismo público etc.) que controlam e administram 
uma nação e pode ser dividido, no Brasil, em Poder Executivo, Poder Legislativo, Pode 
Judiciário e Ministério Público. 

Poder Executivo 
  

Poder do Estado que nos moldes da Constituição de um país, possui a atribuição de 
governar o povo e administrar os interesses públicos, é exercido pelo Governador do 
Estado eleito para um mandato de quatro anos, permitida uma reeleição. conceito 

Poder Judiciário 
  

Conjunto de órgãos públicos aos quais a Constituição Federal atribui a função 
jurisdicional. conceito 

Poder Legislativo 
  

Poder do Estado ao qual é atribuída pela Constituição a função legislativa (elaborar, 
discutir e aprovar leis) e fiscalizadora. conceito 

política pública 
  

Conjunto de objetivos que se relacionam a segmentos ou áreas específicas da 
população, cuja execução depende de que sejam incluídos em programa de ação 
governamental. conceito 

posição frente ao 
governo 

  

Indica a posição de um Deputado ou grupo parlamentar em relação ao governo, ou 
seja, se é de situação (apoio), oposição (contrário) ou neutro. conceito 

positivação 
  

Fase do Processo Legislativo na qual o projeto, aprovado na fase de Deliberação, 
deverá ser incluído no ordenamento jurídico, dando-lhe eficácia jurídica, por meio da 
Promulgação e da Publicação para o conhecimento de todos da nova norma. conceito 

prazo 
  

São os prazos previstos no Regimento Interno da Assembleia. conceito 

preâmbulo 
  

Identificação do projeto, composto pela epígrafe, a ementa e a fórmula de 
promulgação. conceito 

presença do deputado 
  

Indica se o Deputado estava presente ou não a alguma atividade parlamentar conceito 

presença em plenário 
  

Indica se o Deputado estava presente ou não à Sessão Plenária conceito 

presença em reunião 
  

Indica se o Deputado estava presente ou não à reunião de Comissão. conceito 

presidente 
  

Órgão representativo da Assembleia quando ela houver de se enunciar 
coletivamente, o regulador dos seus trabalhos e o fiscal de sua ordem, também 
compõe a Mesa Diretora da casa. conceito 

primeiro secretario 
  

Um dos três membros da Mesa Diretora. conceito 

processo 
  

Reúne 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. conceito 

produção legislativa 
  

Métodos e formas de medir a produção de normas. conceito 

projeto 
  

Instrumento pelo qual os Deputados apresentam a intenção de produzir normas 
jurídicas mediante Processo Legislativo. conceito 



projeto de decreto 
legislativo 

 
PDL 

Proposição que tem por objetivo regular matérias de competência privativa do Poder 
Legislativo, tendendo, por sua natureza, a produzir efeitos exclusivamente externos 
ao Parlamento, externalizando a resolução de questão submetida à deliberação, por 
meio da criação de um Decreto Legislativo. conceito 

projeto de lei 
complementar 

 
PLC 

Proposição que tem por finalidade completar, preencher, desdobrar ou explicitar 
determinações da Constituição estadual por meio da criação de uma Lei 
Complementar. conceito 

projeto de lei ordinária 
 

PL 

Proposição de ato legislativo típico, determinando a conduta a pessoas 
indiscriminadas, sobre temas específicos para os quais a Constituição não exige lei 
complementar, caracterizando-se por sua generalidade e abstração, por meio da 
criação de uma Lei Ordinária. conceito 

projeto de resolução 
 

PR 

Proposição com a finalidade de regular, com eficácia de lei ordinária, matéria de 
competência exclusiva da Assembleia Legislativa, de caráter político, processual, 
legislativo ou administrativo, ou quando deva a Assembleia pronunciar-se em casos, 
por meio de uma Resolução. conceito 

projeto sancionado 
  

Projeto pelo qual passou pela sanção do Governador. conceito 

projeto vetado 
  

Projeto pelo qual houve veto, parcial ou total, do Governador. conceito 

promulgação 
  

Etapa da elaboração da lei que atesta, oficialmente, a existência desta, com a ordem 
de seu cumprimento. conceito 

proposição 
  

Proposição é toda a matéria que será levada à decisão do Plenário ou do Presidente 
para, posteriormente, alcançar o fim que se pretende (ex.: transformar-se numa lei, 
numa resolução). conceito 

proposta de emenda à 
constituição 

 
PEC 

Proposição que tem por objetivo promover alterações na Constituição do Estado de 
São Paulo, modificando sua redação, incluindo ou suprimindo dispositivos. conceito 

publicação 
  

Ato de tornar a lei conhecida pelo Òrgão Oficial de Imprensa, condição de eficácia e 
de vigência da lei. conceito 

questão de ordem 
 

QO 

Solicitação de esclarecimento a respeito da forma de condução dos trabalhos 
legislativos em caso de dúvida sobre a interpretação do Regimento Interno na sua 
prática exclusiva ou relacionada com a Constituição Estadual. conceito 

quociente partidário 
  

Método pelo qual se define o número de vagas que caberá a cada Partido ou 
Coligação que tenha alcançado o quociente eleitoral. conceito 

quorum 
  

Exigência constitucional ou regimental de número mínimo de parlamentares que 
devem estar presentes para a prática de determinado ato ou que devam se 
manifestar a respeito de determinada matéria. conceito 

quorum de abertura de 
sessão 

  
Número mínimo de parlamentares exigido para início de uma sessão. conceito 

quorum de aprovação 
  

Número mínimo de votos necessários para que determinada matéria seja aprovada. conceito 



quorum de deliberação 
  

Número mínimo de parlamentares que devem estar presentes em uma reunião de 
comissão ou sessão do Plenário para que se possa deliberar sobre qualquer matéria. conceito 

recesso parlamentar 
  

Interrupção temporária das atividades legislativas. conceito 

reclamação 
  

Ato pelo qual o cidadão pode se manifestar, encaminhando a Assembleia, pelos 
meios adequados, reclamações e reivindicações. conceito 

referendo 
  

Consulta popular sobre ato legislativo aprovado, visando à sua manutenção ou 
retirada definitiva do mundo jurídico. conceito 

regime de prioridade 
  

Regime de Tramitação o qual dispensa algumas exigências regimentais para que 
determinada proposição seja incluída logo após as em regime de urgência na Ordem 
do Dia. conceito 

regime de tramitação 
  

Rito previsto para a tramitação de uma proposição. conceito 

regime de tramitação 
ordinária 

  

Regime mais comum de tramitação de proposições na qual são observadas todas as 
formalidades, exigências e interstícios previstos no Regimento Interno da Assembleia. conceito 

regime de urgência 
  

Regime de Tramitação que dispensa de algumas exigências, prazos ou formalidades 
regimentais para que determinada proposição seja de logo considerada, 
prevalecendo até decisão final da proposição. conceito 

relator 
  

Parlamentar encarregado de examinar determinada proposição legislativa, em sua 
forma e conteúdo, e de elaborar relatório sobre esses aspectos, no qual recomenda 
sua aprovação ou rejeição, tendo também m a responsabilidade de acatar ou rejeitar 
emendas ao projeto sob seu exame, apresentadas por outros parlamentares. conceito 

relator especial 
 

RE 
Deputado nomeado pelo Presidente da Assembleia para elaborar parecer sobre uma 
proposição, na falta de parecer da Comissão. conceito 

relatório 
  

Documento elaborado pelo relator, em que ele recomenda a aprovação ou rejeição 
de matéria legislativa, cabendo ao plenário da respectiva comissão técnica acatá-lo 
ou não, o qual após votação do relatório, passa a constituir parecer dessa comissão. conceito 

relevância 
  

Medida do valor, mérito ou vantagem alcançada pela criação de norma jurídica que 
gera algum Impacto Social. conceito 

requerimento 
  

Espécie de proposição que implementa prerrogativas constitucionais e regimentais 
dos Deputados e por meio da qual o parlamentar requer a adoção de alguma 
providência. conceito 

requerimento de 
informação 

  

Proposição que visa a requisitar informações e esclarecimentos aos Secretários de 
Estado, diretores, dirigentes e superintendentes de órgãos da Administração Pública 
direta, indireta, fundacional, bem como de Universidades Públicas, Tribunal de 
Contas do Estado, Procurador Geral de Justiça, Procurador Geral do Estado e 
Defensor Público Geral sobre assunto relacionado com sua pasta ou matéria sujeita à 
fiscalização da Assembleia. conceito 

resolução 
  

Ato normativo que regula matérias da competência privativa da Casa legislativa, de conceito 



caráter político, processual, legislativo ou administrativo. 

resposta da questão de 
ordem 

  

Resposta dada pelo Presidente em exercício da Assembleia à alguma Questão de 
Ordem levantada por Deputado. conceito 

resultado de votação 
  

Conta utilizada para demonstrar a apuração do resultado consolidado de uma 
votação. conceito 

reunião 
  

Ato ou efeito dos Deputados reunirem-se com algum fim relacionado ao Processo 
Legislativo ou à sua atividade parlamentar. conceito 

reunião conjunta 
  

Reunião conjunta na qual participam diversas Comissões para apreciar proposições 
em regime de urgência. conceito 

reunião de comissão 
  

Reunião de Comissão destinada à decisão sobre proposição legislativa. conceito 

reunião reservada 
  

Reunião em que haja matéria que deva ser debatida apenas com a presença de 
funcionários a serviço da Comissão e terceiros devidamente convidados. conceito 

reunião secreta 
  

Reunião em que as comissões sejam chamadas a deliberar sobre perda de mandato. conceito 

sala 
  

Local físico da Assembleia onde se localizam os gabinetes dos Deputados ou se 
realizam reuniões. conceito 

salário remuneração 
 

Conjunto de vantagens habitualmente atribuídas aos servidores públicos (entre eles 
os Deputados), por meio de  pagamento mensal, em contrapartida de serviços 
prestados à Assembleia e à Sociedade. atributo 

sanção 
  

Ato pelo qual o chefe do Executivo confirma a lei votada pelo Legislativo, para, na 
sequência ser promulgada e publicada. conceito 

seção 
  

Elemento agrupador de artigos que constitui um conjunto de artigos que versam 
sobre o mesmo tema. conceito 

secretaria de estado 
  

Divisão do poder Executivo por área temática as quais possuem um secretário de 
estado com autonomia em relação às demais secretarias. 

 secretário de comissão 
  

Servidores da Assembleia que tem a função de secretariar as Comissões. atributo 

segundo secretario 
  

Um dos três membros da Mesa Diretora da Alesp. conceito 

sessão 
  

Reunião dos parlamentares em Plenário para debate ou deliberação de matérias. conceito 

sessão de debates 
  

Denominam-se Sessões de Debates, as Sessões Ordinárias realizadas às segundas e 
sexta-feiras, quando o Presidente da Assembleia poderá deixar de anunciar a Ordem 
do Dia, estas sessões são constituídas de Pequeno Expediente, Grande Expediente e 
Explicação Pessoal. conceito 

sessão deliberativa 
  

Sessão ordinária ou sessão extraordinária em que há pauta ou Ordem do Dia. conceito 

sessão extraordinária 
  

Sessão que se realiza em dia ou hora diversos dos prefixados para as sessões 
ordinárias. conceito 

sessão legislativa 
  

Período anual de funcionamento da Assembleia. conceito 

sessão ordinária 
  

Sessão plenária realizada apenas uma vez ao dia, em todos os dias úteis, exceto aos conceito 



sábados, composta de Pequeno Expediente, Grande Expediente, Ordem do Dia e 
Explicação Pessoal. 

sessão preparatória 
  

Sessão Plenária que precede a instalação de cada Sessão Legislativa (15 de março a 
30 de junho e 1º de agosto a 15 de dezembro) e na qual dá-se a posse dos deputados 
eleitos para a legislatura de quatro anos, eleição e posse dos membros da Mesa 
Diretora, mensagem anual do governador sobre a situação do Estado e/ou instalação 
de cada sessão legislativa da legislatura. conceito 

sessão solene 
  

Sessão destinada a grandes comemorações ou homenagens especiais num dia ou 
hora diversos dos prefixados para as ordinárias. conceito 

sindicato 
  

Associação de indivíduos da mesma classe ou profissão, para a defesa de interesses 
classistas, profissionais ou econômicos, representa um ator social de forte influencia 
no Processo Legislativo. conceito 

situação 
  

Partido ou grupo de partidos que são a favor ao governo. conceito 

sociedade 
  

Conjunto de pessoas e organizações que convivem de forma ordenada, sujeitos à 
mesma autoridade política, às mesmas leis e normas de conduta, organizados 
socialmente e governados por entidades que zelam pelo bem-estar desse grupo. conceito 

status do projeto 
  

Informa qual o status atual de um projeto tramitando na Alesp. conceito 

subcomissão 
  

Formada por uma parte dos membros de uma Comissão, destinada ao desempenho 
de determinada tarefa ou ao exame de assuntos específicos, não tendo poder 
decisório e sendo constituída no âmbito de Comissão temática. conceito 

subemenda 
  

Alteração de uma emenda que só pode ser apresentada por Comissão em seu 
parecer e que pode ser: substitutiva, aditiva, supressiva ou modificativa. conceito 

subseção 
  

Elemento agrupador de artigos que constitui um desdobramento da Seção, uma 
subdivisão. conceito 

substitutivo 
  

Emenda apresentada como sucedânea da proposição principal no seu todo e que 
recebem numeração diferenciada das demais emendas. conceito 

taxa de sucesso 
  

A taxa de sucesso das iniciativas do Executivo é a proporção do que é aprovado sobre 
o total enviado por este poder ao Legislativo. conceito 

sugestão legislativa 
 

SL 

Forma de participação de entidade representativa da sociedade civil no processo 
legislativo, pode ser apresentada por entidade científica ou cultural, associações ou 
órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas à Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais, e 
que caso receba parecer favorável dessa Comissão, será transformada em proposição 
legislativa de sua própria autoria, sendo identificadas pelas iniciais “SL” (Sugestão 
Legislativa) acrescentadas à sua numeração. conceito 

suplente de deputado 
  

Todo candidato não eleito constante da lista de partido político ou coligação eleitoral 
que tenha elegido Deputado na última eleição, é convocado a assumir o cargo de conceito 



Deputado na ordem decrescente de votação obtida, durante o impedimento ou 
ausência ocasional ou temporária do titular. 

tema 
  

Assunto ou tema de atuação e/ou de interesse de uma ação social que vise a 
Participação Social no Processo Legislativo. conceito 

território 
  

Espaço de atuação correspondente a abrangência geográfica de execução/influência 
da ação de Participação Social. conceito 

título 
  

Elemento agrupador de artigos que engloba um conjunto de Capítulos. conceito 

tramitação 
  

Curso de uma proposição legislativa de acordo com as normas constitucionais e as 
estabelecidas pelo Regimento Interno. conceito 

trancamento de pauta 
  

Interrupção do cumprimento da pauta até que se remova o obstáculo que a 
provocou. conceito 

Tribunal de Contas do 
Estado 

  

Orgão vinculado ao Poder Legislativo o qual compete atuar na fiscalização contábil, 
financeira orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de São Paulo e de seus 
Municípios, exceto o da Capital, bem como na das respectivas entidades de 
administração direta ou indireta e na das fundações por eles instituídas ou mantidas, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e 
renúncia de receitas. conceito 

Tribunal de Justiça 
  

Órgão colegiado do Poder Judiciário constituído de juízes de segunda instância, 
denominados "desembargadores". conceito 

UF 
  

Unidade da Federação, corresponde aos estados membros da federação brasileira. conceito 

veto 
  

Negação de sanção oposta pelo Poder Executivo à lei elaborada pelo Poder 
Legislativo, por considerar a matéria inconstitucional ou contrária ao interesse 
público. conceito 

veto parcial 
  

Compreende o veto por inteiro um artigo, um parágrafo, um inciso, um item ou 
alínea. conceito 

veto total 
  

Compreende o veto do inteiro teor do projeto. conceito 

vice-líder 
  

Deputado substituto do Líder nas suas faltas e impedimentos. conceito 

vice-presidente 
  

Deputado substituto do Presidente nas suas faltas, impedimentos ou ausência em 
Plenário. conceito 

vista de Proposição 
  

Dispositivo regimental que possibilita ao parlamentar suspender o processo de 
apreciação da proposição por duas sessões para análise mais detalhada do seu 
conteúdo. conceito 

votação 
  

Etapa do processo legislativo que completa o turno regimental da discussão de 
proposição, podendo ser ostensiva, adotando-se o processo simbólico ou nominal, ou 
secreta. conceito 

votação ostensiva 
  

Sistema de votação em que são públicos os votos de cada parlamentar, adotando-se 
o processo simbólico ou nominal. conceito 



votação simbólica 
  

Processo de votação por meio de manifestação física no qual o Presidente convidará 
os Deputados a favor para permanecerem sentados e proclamará o resultado 
manifesto dos votos. conceito 

voto 
  

Manifestação da vontade, ou a opinião manifestada, pelo membro de uma Comissão 
a respeito de um Parecer ou em Plenário a respeito de uma matéria que está sendo 
votada. conceito 

voto contrário 
  

Voto de Deputado na Comissão contra o parecer do Relator ou matéria em votação 
no Plenário. conceito 

voto de qualidade 
  

É o voto decisivo do Presidente da Comissão que promoverá o desempate. conceito 

voto favorável 
  

Voto de Deputado na Comissão a favor do parecer do Relator ou matéria em votação 
no Plenário. conceito 

voto favorável "com 
restrições" 

  

Voto de Deputado na Comissão elaborado quando há divergência com o Parecer, não 
relacionada ao fundamento (sempre que adotar Parecer com Restrição, o membro da 
Comissão é obrigado a enunciar em que consiste sua divergência). conceito 

voto favorável "em 
separado, não 
divergente das 
conclusões" 

  

Espécie de manifestação, fundamentada, alternativa ao do relator numa comissão, 
podendo ser apresentado por qualquer dos demais membros. conceito 

voto favorável "pelas 
conclusões" 

  

Voto de Deputado na Comissão no qual se concorda com as conclusões do Parecer, 
mas discorda do fundamento. conceito 

voto vencido 
  

Novo Parecer, quando aquele elaborado pelo Relator for rejeitado e não houver Voto 
em Separado para apreciação, podendo ter a concordância do Relator ou não. conceito 

 


