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propositura_parecer.xml 

 

Descrição 
Lista dos pareceres dados às proposituras pelas Comissões Permanentes da Alesp.  

 

 

Metadados 
Atributo Valor 

Nome propositura_parecer.xml 

URL http://www.al.sp.gov.br/repositorioDados/processo_legislati
vo/propositura_parecer.zip 
 

Formato XML 

Grupo Processo Legislativo 

Dataset Pareceres de proposituras 

Responsável SGP – Secretaria Geral Parlamentar 

Email de contato responsável sgp@al.sp.gov.br 

Etiquetas processo legislativo 
propositura 
parecer 
 

Documentação http://www.al.sp.gov.br/repositorioDados/docs/processo_le
gislativo/propositura_parecer.pdf 
 

Frequência de atualização Diária 

Cobertura temporal N/A 

Granularidade temporal N/A 

Sistema de Origem SPL 

Compactado Sim 

Tamanho aproximado 50MB (XML)    2MB (ZIP) 
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Layout do Arquivo 

Elemento Descrição Tipo 

<ProposituraParecerComissao> Raiz  

 <IdDocumento> Identificador do 
documento/propositura (1) 

Numérico 

 <IdParecer> Identificador único do Parecer Numérico 

 <IdTipoParecer> Identificador do Tipo de 
Parecer (2) 

Numérico 

 <TipoParecer> Descrição do Tipo de Parecer String 

 <TpParecer> Indica se  é um parecer ou um 
voto em separado. (P - 
Parecer; S - Voto em separado; 
C - Cota; V - Voto Vencido; E - 
Sem Parecer) 

String 

 <Descricao> Descrição do Parecer String 

 <NrParecer> Número do Parecer Numérico 

 <AnoParecer> Ano do Parecer Numérico 

 <IdComissao> Identificador da Comissão que 
deu o parecer (3) 

Numérico 

 <SiglaComissao> Sigla da Comissão que deu o 
parecer 

String 

 <VotoVencido> Indica se parecer foi de voto 
vencido. (‘S’=Sim, ‘N’=Não) (4) 

String 

 <RelatorEspecial> Indica se foi designado um 
relator especial para a 
propositura. (‘S’=Sim, ‘N’=Não) 
(5) 

String 

 <AdReferendum> Indica se a deliberação foi "ad 
referendum".  (‘S’=Sim, 
‘N’=Não) (6) 

String 

 <Data> Data do Parecer Data 

 <URL> URL para o arquivo de íntegra 
do Parecer 

String 

 

(1) Identificador proveniente do arquivo proposituras.xml 

(2) Identificador proveniente do arquivo tipos_parecer.xml 

(3) Identificador proveniente do arquivo comissoes.xml 

(4) Voto Vencido: É o nome concedido ao novo Parecer, quando aquele, elaborado pelo 

Relator, for rejeitado e não houver Voto em Separado para apreciação. O Vencido poderá ser 

de duas formas, poderá ter a concordância do Relator ou não. 

(5) Relator Especial: Deputado nomeado pelo Presidente da Assembleia para elaborar parecer 

sobre uma proposição, na falta de parecer da Comissão. 

(6) Ad Referendum: Deliberação efetuada sem discussão pelo Plenário. 


