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Departamento de Comissões
Atividades e Metas Abril/2004

COMISSÕES PERMANENTES 2004 - (Início em 02 fevereiro)
351 proposições entradas 362 proposições apreciadas
44 reuniões 21 reuniões com convidados
08 audiências públicas 02 Seminários
07 reuniões com Secretários de Estado

Secretários presentes:
- Fazenda - Ciência e Tecnologia
- Agricultura - Saúde
- Emprego e Relações do Trabalho - Meio Ambiente
- Justiça e Defesa da Cidadania

DIVISÃO DE EQUIPE TÉCNICA
601 – minutas de parecer elaboradas 510 – projetos de lei
61 – processos 16 – moções
29 – projetos de lei complementar 11 – projetos de resolução
01 – propostas de emenda à constituição 03 – projetos de decreto legislativo

DIVISÃO DE PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS
69 – minutas elaboradas 46 – minutas de autógrafo
15 – minutas de projeto de lei 06 – minutas de indicação
01 – minutas de moção 06 – pesquisas temáticas
05 – análises de documentos

DESENVOLVIMENTO DAS METAS DE 2003
Implantação do novo SPL  - Início em 02 de fevereiro.
Situação atual: em desenvolvimento com identificação e resolução de problemas
decorrentes da implantação.

Plano de gerenciamento de informações produzidas pelas Comissões
Criação de bancos de dados
Em planejamento, vinculado a alterações na estrutura do Departamento
propostas na discussão da Resolução 776/96

Aumento do quadro de ATLs
Atualmente: 28 ATLs DPL: 03 ATLs
DET: 06 ATLs DAC (Secretariado): 17 (15) ATLs

Substituição de mobiliário
Em fase final de aquisição.

Ampliação dos equipamentos de informática
Situação satisfatória para as condições atuais.
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Departamento de Comunicação
Atividades e Metas Abril/2004

Criação de materiais de divulgação de eventos.

O Núcleo de Criação concentrou-se nas atividades que seguem:
170 Anos
Projeto para a criação de materiais de divulgação dos 170 anos da  Assembléia.
Portal do Cidadão
Sugestão e redação dos conteúdos do nosso futuro Portal..
Feira dos Municípios em Campos do Jordão
Criação e produção gráfica do material promocional para o stand da ALESP
a Feira dos Municípios em Campos do Jordão. Livro sobre o Fórum de
Desenvolvimento Econômico..

Divisão de Comunicação Social
Sala do Cidadão
Implantação do espaço, previsto em 2003, localizado no 1° andar, em frente ao
Café de São Paulo, com central de informações, demonstração dos serviços
oferecidos, vídeos, internet  grátis, agenda das atividades e apoio às visitas
monitoradas. Em  licitação. Previsão de funcionamento: junho/2004.
Central de Atendimento Telefônico
Linha direta para fornecimento de informações à população sobre a  Assembléia.
As linhas, computadores e aparelhos já estão instalados, aguardando software
de cadastramento e estagiários.  Início previsto: 15 de maio de 2004.
Estagiários de nível médio
Estagiários de nível  médio para trabalhar Diretamente com a Divisão,
desenvolvendo atividades na Sala do Cidadão, Atendimento Telefônico, visitas
monitoradas, e em eventos diversos na Casa.

Divisão de Rádio e TV
Compra de Equipamentos
Solicitados (Prot.1593/04), os seguintes equipamentos:
3 câmeras para plenário / 1 switcher / 1 conjunto de som / 1 conjunto de monitoração
/ 1 gerador de caracteres /1 mesa de corte/ 1 gerador de sincronismo/ 1 waveform.
Contrato com a Fundação Padre Anchieta
Prorrogado o contrato para a TV Assembléia, por 12 meses.
Término previsto para 15/1/2005.
Prorrogado o contrato para a Rádio Assembléia, por 06 meses.
Término previsto para 15/7/2004.
Solicitada nova prorrogação por igual período.
Compartilhamento
Em andamento (processo 465/04) contratos de compartilhamento de horários
com as câmaras municipais de  Campinas, Santos, Barueri e Alphaville.
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Reorganização do arquivo da TV
Aguardando instalação do ar condicionado e lotação de funcionário da ALESP.
Consultoria para a TV
Solicitado (Prot. 1704/04) estudo de consultoria para indicar um formato operacional
mais adequado e para orientar decisões de investimentos futuros em tecnologia.
Manutenção preventiva
Solicitada (Prot. 1547/04) contratação de empresa para manutenção preventiva
de nossos equipamentos.
Aditamento
Aditamento (Prot. 1149/04, juntado ao Proc 2939/01) com vistas à redução
de custo, do contrato da TV Assembléia, suprimindo-se a parte que se refere
ao aluguel de alguns equipamentos.
Devolução de parte dos equipamentos das compras efetuadas em 2002
e 2003.
Previsto o fim de compra das fitas de gravação.
Novos Decodificadores
Proposta, em virtude da ocorrência de mais cidades com TV a cabo,
um acréscimo de 10 decodificadores
Cobertura da Rádio
Levantamento na  Anatel das emissoras paulistas, para contato  efetivo com
os responsáveis pela programação .

Proposta de programação

Metas para TV em 2004
- Nova Identidade visual
- Ambientação cenográfica e externa para trazer São Paulo para a TV
- Novas faixas de programação – otimização e ampliação da estrutura
de produção
- Maior participação dos parlamentares na programação
- Valorização das plenárias com novos horários (boletins baseados no site
de notícias)
- Produção jornalística redimensionada
- Vinhetas, artes e trilhas musicais que levarão em conta:

•Imagens como Ícones de S. Paulo (capital) e municípios – conferindo a idéia
da representatividade da Assembléia
•Sons e músicas incidentais que tragam à memória temas da tradição paulista

- Novos Cenários individuais para os programas, que otimizem tempo e
estrutura operacional e que viabilizem o aumento da capacidade de produção
- Maior maior qualidade plástica e funcional para a TV
- Faixas horizontais de programação para otimização da estrutura produtiva
e horários fixados para possibilitar uma comunicação mais clara da
programação para o telespectador e para a mídia especializada.
- Aumento da capacidade de produção com novos programas a partir
do novo quadro técnico-operacional.
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- Maior participação e envolvimento dos parlamentares com os programas
da faixa cultural, extraídos do acervo da TV Cultura, com direitos autorais
negociados.

Divisão de Imprensa
Campanha São Paulo 450 Anos
Publicação de  artigos sobre o material disponível no Acervo Histórico da Casa.
Campanha Água
Artigos e anúncios no Diário da Assembléia, Informal e na Agência de Notícias.
Contato com a imprensa
O envio diário, por meio eletrônico, de notícias relevantes para  todas as
redações de jornais, rádios e TVs resultou em um significativo aumento da busca
de informações por parte da imprensa.
Publicação especial
Lançamento da 1.ª edição do tablóide - impresso pela Imprensa Oficial -
com perfil e foto dos deputados eleitos para a atual legislatura.
Fórum de Desenvolvimento
Cobertura das atividades do Fórum em 2004, com destaque para a
correspondência diária da presença da Alesp em Campos de Jordão.

Serviço Técnico de Editoração e Produção Gráfica
Demanda de Equipamentos
Nas Metas de 2003 recomendava-se a busca de qualidade gráfica ainda
superior à atual. No entanto, não se chegou ainda a este objetivo, em que pese
a dedicação do pessoal, pois está pendente a compra de equipamentos:
1) Impressora Offset bicolor, ¼ folha, com capacidade impressão duas cores,
simultaneamente, (a impressora atual tem  24 anos de operação)
essencial  para modernizar a Gráfica, trazendo maior produtividade, praticidade;
2) Guilhotina industrial para melhor acabamento e segurança(a atual tem mais
de 20  anos de uso);
3) Sistema digital de gravação em fotolito para minimizar custos (dispensaria
o atual e contrato de fotolito), com mais qualidade e agilidade;
4) Substituição da impressora Colour Laser Xanté, inativa a maior parte do
tempo, pois  seu uso prejudica o acabamento final.
(Observação: 3 equipamentos constam da previsão orçamentária do ano 2000).
Situação Funcional
Conforme meta de 2003 será necessário prover a Gráfica de pessoal
especializado, já que em 13/05/2004 encerrar-se-ão os contratos dos
funcionários admitidos pela Lei 500/74, privando a Gráfica de 4 Auxiliares
de operações de acabamento.  D
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Departamento de Documentação e Informação
Atividades e Metas Abril/2004

Divisão de Acervo Histórico

META - Criação de núcleo de história oral (gravação de depoimentos de
autoridades, funcionários, ex-funcionários, etc) em conjunto com a nossa TV.
SITUAÇÃO - Em andamento com a TV Legislativa.

META - Edição e publicação de livro comemorativo dos 450 anos de São Paulo,
com a documentação relativa à cidade, sob guarda do Acervo Histórico.
SITUAÇÃO - Em fase de redação. Incluirá documentos e  artigos sobre a cidade.

META - Participação nas  comemorações dos 170 anos da Assembléia
Legislativa.
SITUAÇÃO  - A  Divisão de Acervo Histórico é parte integrante da  Comissão
que está organizando o evento.

META - Exposições dedicadas a  parlamentares paulistas, prosseguindo a série
com Prudente de Moraes. Publicação de livro.
SITUAÇÃO - Exposição prevista para 25 de outubro, com publicação do livro.

META - Inserção na Internet de bases de dados do Acervo Histórico
(especificamente documentos do Império e livros).
SITUAÇÃO - Em andamento – fase de testes.

META - Publicação de instrumentos de pesquisa (Catálogo das Obras Raras,
Catálogo de Periódicos e Municípios Paulistas)
SITUAÇÃO - Aguardando contratação de estagiários.

META - Continuação do trabalho de  exposições fotográficas, com o material do
acervo,  no Salão Nobre “Deputado Waldemar Lopes Ferraz” (Anos 70 e 80).
SITUAÇÃO - Anos 70 – inaugurada em março de 2004.

META - Realização de exposições no espaço localizado no 5º andar, em frente
ao Departamento de Documentação e Informação.
SITUAÇÃO - Lançamento da Revista do Acervo Histórico, nº 2, com exposição
de documentos. Próxima exposição:  “Amigo da Onça” – Revista “O Cruzeiro”.

Divisão de Biblioteca e Documentação

META - Finalização do trabalho de  catalogação eletrônica do acervo.
SITUAÇÃO - Finalizado:  livros – toda a área de direito, incluindo dicionários
especializados, legislação em papel, temas correlatos: filosofia, sociologia, etc.
Em fase de processamento: livros -  área de literatura e gramática, revistas
especializadas. Próxima etapa: Proposituras encadernadas.

META - Disponibilizar o catálogo eletrônico via internet.
SITUAÇÃO - Finalizado:  conversão dos textos.  Aguardando OK da Informática.

META - Automatização do serviço de empréstimo.
SITUAÇÃO - Decidimos pela compra de sistema automatizado - em fase final de
licitação. (Sistema atual é muito lento).
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META - Parceria com a IMESP para acompanhamento e atualização da
legislação estadual.
SITUAÇÃO - Houve um primeiro contato. Com as alterações administrativas
ocorridas naquela empresa haverá a necessidade de um novo contato.

META - Inclusão de anotações de alterações ocorridas na legislação estadual,
período de 1947 a 1972,  na  base de dados.
SITUAÇÃO - Iniciamos este procedimento.

META - Controle de vocabulário do novo SPL  - indexação das proposituras para
efeito de pesquisa/busca.
SITUAÇÃO - Mudança do Sistema para banco de dados Oracle, permitindo
indexação automática no texto. Aguardando resultado deste procedimento para
possíveis ajustes, como controle de sinônimos e outros.

Pesquisa Jurídica

META - Levantamento da legislação estadual por temas/áreas, com vistas ao
trabalho de  consolidação da legislação estadual. Elaboração de ante, ante,
ante projeto de consolidação de legislação.
SITUAÇÃO - Em andamento: legislação tributária
Levantamento: Habitação, Segurança Pública, Consumidor, Meio Ambiente
(inclui digitação da legislação, revisão e análise de alterações). Publicação de
legislação por temas de interesse:

META - Eleições 2004
SITUAÇÃO - 1ª edição – distribuída no Congresso de Municípios/2004.
Nova edição atualizada, disponibilizada na internet. Como a procura é muito
grande (nas eleições de 2002, este material foi utilizado pelo TRE e vários
órgãos públicos) sugerimos uma publicação em papel. Dependemos de
conversações Assembléia/IMESP.

META - Constituição Estadual anotada - edição 2004. Quadro Comparativo das
Constituições do Estado de São Paulo.
SITUAÇÃO - Alterações disponibilizadas na internet.  Atualizado na internet até
março/2004.

META - Coletânea de Legislação Temática – disponível na internet.
SITUAÇÃO - Denominação de Próprios Públicos, - Estâncias, - Micro e Pequena
Empresa, - Tabagismo, - Utilidade Pública

META - Estudo comparativo das Constituições Federal e Estadual.
SITUAÇÃO - Trabalho temporariamente suspenso.
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Departamento Parlamentar
Atividades e Metas Abril/2004

APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL
82 Sessões (Plenário JK)
Ordinárias: 52
Extraordinárias: 15
Solenes: 15
215 Reuniões (Comissões)/Eventos
77 edições do “Diário da Assembléia”

Sonorização/Gravação  Transcrição (*)

Proposições Apresentadas (*)

  
Sonorização/Gravação 

(horas) 
 
 

 
Transcrição 

(laudas) 

 
Sessões  (Plenário JK) 
 

 
142 

 
2.587 

 
Reuniões (Comissões) 
 

 
539 

 
603 

  
681 

 

 
3.190 

   
 Pronunciamentos em Plenário 896 
 (*) atualizada até 23/04/04 

  
  

  
  

 D
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  Projetos de  lei 269 
  Projetos de lei complementar 13 
  Propostas de emenda à Constituição 5 
  Projetos de resolução 7 
  Projetos de decreto legislativo 1 
  Moções 33 
  Requerimentos de Informação 145 
  Indicações 829 
  Requerimentos 707 
 2.009 
  Emendas 283 
 2.292 
  
  Pareceres  450 
  
  Ofícios  1639 
 
(*) atualizado até 23/04/04 
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Deliberações

Metas 2004

Melhorar a qualidade na prestação dos serviços:
1. Reformulação do Sistema SPL
2. Atualização do painel de votação
3. Confecção de CDs com os discursos dos deputados
4. Renovação do som  do Plenário JK e  de outros espaços

 

 
  Projetos de lei 
 

58 

 
  Projetos de lei complementar 
 

3 

 
  Projetos de decreto legislativo 
 

1 

 
  Projetos de resolução 
 

1 

 63 
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Departamento de Finanças
Atividades e Metas Abril/2004

1º BIMESTRE/ 2 0 0 4
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º bimestre/2004
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA –
1º BIMESTRE/2004
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA DE TRABALHO
- exceto Pessoal - 1º BIMESTRE/2004
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 em R$
REALIZADO JAN FEV TOTAL

ATIVOS      14.041.107,74    13.464.850,49    27.505.958,23 
INATIVOS        6.893.730,51      6.347.390,08    13.241.120,59 
DEPUTADOS        1.757.361,86      2.284.656,04     4.042.017,90 
OB. PATRON.           333.526,85        431.710,58        765.237,43 

TOTAL 23.025.726,96     22.528.607,19   45.554.334,15   

 
em R$

ATIVOS     190.361.179,00 
INATIVOS      86.712.978,00 
DEPUTADOS 
(Projeção)      22.542.000,00 
OB. PATRON.        2.829.245,00 

TOTAL 302.445.402,00    

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2004
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PROJETOS – DF
CRONOGRAMA DE PRIORIDADES – DF – 2004
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Departamento de Informática
Atividades e Metas Abril/2004

Objetivo do Departamento
Usar  a Tecnologia de Informação como instrumento da melhoria contínua na
ALESP.  O resultado desse processo é uma Assembléia moderna, bem
adaptada ao ambiente globalizado, cumprindo sua missão com transparência.

Princípios que norteiam nossos projetos
Melhoria contínua e racionalização no uso dos Recursos Públicos  / Integração /
Padronização / Inovação em Processos e Tecnologia  / Estudo e adequação de
novas tecnologias às políticas e necessidades  / Capacitação técnica profissional
e programação de treinamentos continuados  / Estabelecimento, implantação e
divulgação da Segurança da Informação  / Aperfeiçoamento da qualidade dos
serviços prestados  / Transparência na comunicação /   Acesso e inclusão digital

Prioridades para 2004 – Divisão de Informática
Implantação da rede sem fio / Implantação de Métricas para avaliação do
desempenho no  suporte técnico / Aumento do desempenho da rede de dados  /
Aumento da capacidade de processamento e armazenamento de dados

Execução 2004 – Rede sem fio
Pontos instalados: Plenário JK, Presidência (Salão Nobre), Plenarinhos,
Informática. Em instalação: Auditório Teotônio Vilela. Custo de cada ponto: R$
2.500,00 - Capacidade por ponto: 100 usuários. Segurança: Acesso restrito por
equipamento cadastrado e transmissão de dados criptografada.

Suporte Técnico
Em processo de elaboração de Edital para contratação de empresa
especializada.  Característica principal: Contrato de Nível de Serviço (SLA)
estabelecendo tempos máximos para atendimento e resolução do problema.
Previsão de início de operação: agosto/04

Rede de Dados
Instalados novos switches SGA e Taquigrafia
Em andamento: instalação de novo switch de backbone.
Duplicação do número de pontos de rede nos gabinetes (segundo semestre) de
2 para 4, e acréscimo de um computador para cada deputado.

Processamento e Armazenamento de Dados
Em produção: - Novo Servidor de Banco de Dados do SPL com capacidade de
200 GB (anterior: 20 GB), - Novo firewall com 2 processadores de 3 GHz (10
vezes mais rápido que o anterior), - Em produção: Novo Servidor de arquivos
com capacidade de 300 GB (anterior: 70 GB)
Em instalação: Novos Servidores WEB e de Correio Eletrônico - Capacidade de
armazenamento total elevada em 15 vezes, de 100 GB para 1,5 Terabytes
(1 Terabyte = 1 trilhão de caracteres)   
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Prioridades para 2004 - DDO
Sistema de RH, Sistema de Aquisições – Processo Eletrônico, Integração dos
Sistemas da Área de Finanças, Informações Gerenciais para os Departamentos,
Secretarias Gerais e Mesa Diretora, Portal do Cidadão, Sistema de Auxílio

Produtos previstos para 2004
•Ferramenta para integração de fluxos de trabalho via Intranet;
•Desenvolvimento do Sistema de Execução Orçamentária, com ênfase no
Subsistema de Aquisição;
•Desenvolvimento do Sistema de RH;
•Banco de dados integrado das base de dados ALESP no que se refere ao
Sistema de Execução Orçamentária e Sistema de RH;
•Sistema de Consolidação da Legislação Estadual;
•Portal do Cidadão
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Cronograma RH - Primeira Fase
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Sistema de Aquisições - Processo Eletrônico

Fluxo de Trabalho  e Memorando Eletrônico

Protocolo Administrativo e Sistema de Execução Orçamentária

Portal do Cidadão
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Melhorias previstas no Sistema do Processo Legislativo
Sistema de acompanhamento de processos (em implantação). Integração com o
Sistema de Emendas à  LDO e Orçamento. Reestruturação do módulo de
elaboração. Assinatura Eletrônica. Centralização da base de legislação estadual.
Ferramenta de auxílio à Consolidação de Leis.
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Sistemas - Datas de Entrega

 
Produtos

Marco de 
Entrega

Protótipo do Memorando Eletrônico              até 10/mai

Memorando Eletrônico até 31/mai

Protótipo do Protocolo Administrativo até  07/jun

Protocolo Administrativo prev. até 28/jun
Protótipo do Sist. Execução Orçamentária -
Mod. Pregão até 24/mai

Portal do Cidadão até 29/0ut
Sistema de Execução Orçamentária - 
Licitações até 15/dez

Sistema de RH - 1ª Fase até 30/jul

Sistema de RH - 2ª Fase até 15/dez

Fatores de Risco
Atraso na aprovação dos documentos do projeto. Carência de pessoal
especializado em infra-estrutura e suporte técnico dentro do Departamento.
Demora na tomada de decisões e na correção de rumos.
Gerenciamento do processo de mudança.

Profissionais alocados no projeto – Equipe de Desenvolvimento
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Deparmento de Recursos Humanos
Dados e Metas 2004

NÚMERO DE SERVIDORES ATIVOS
* em 15/04/2004, de acordo com o sistema informatizado “RH”
COMISSÃO 1785 COMISS - COM     37
COMISSIONADO     78 DESTACADO   128
EFETIVO   887 EFET - COM   144
LEI 500 II     21 CLT     01

TOTAL GERAL 3081

FAIXAS SALARIAIS
*Sem aplicação do redutor
Valores ATIVOS INATIVOS TOTAL
0       a     2.000     05 20    25
2.000 a     5.000  1906 342 2248
5.000 a     8.000   829 269 1098
8.000 a    11.884     66 93   159
11.884 a  15.000     26 10     36
15.000 a  20.000     07 10     17
20.000 a  25.000     06 49     55
25.000 a  30.000     01 27     28
Mais de   30.000     00         04     04
TOTAL 2846       824 3670

SERVIDORES INATIVOS: 824
Quadro Salarial Bruto (sem aplicação do redutor)
Mínimo R$     490,00
Média R$  7.431,62
Máximo R$ 35.414,82

TETO SALARIAL – EMENDA 41
SEM MEDIDA LIMINAR
SITUAÇÃO QUANTIDADE VALOR
ATIVOS   29 120.406,86
INATIVOS 106 681.468,92
TOTAL 135 801.875,78

COM MEDIDA LIMINAR
SITUAÇÃO QUANTIDADE VALOR
ATIVOS   15 24.086,86
INATIVOS   94 238.826,49
TOTAL 109 262.913,35

TETOS – NOV/03 = 15.451,02
-  FEV/04 = 11.885,40 / 17.251,46
-   MAR/04 = 11.885,40 / 17.251,46 (COM LIMINAR)   
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NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS FORA
DA ADMINISTRAÇÃO
Em Gabinetes de Deputados: 56
Em Gabinetes da Mesa (Diretora e Substituta): 113
Em Gabinetes de Lideranças Partidárias: 62

ESTAGIÁRIOS
Nº de processos seletivos: 13 Nº de inscritos: 498
Estagiários nível médio: 50 Estagiários nível superior: 39

TABELA DE LOTAÇÃO
Convênio com a FUNDAP para treinamento de servidores do DRH e consultoria
na elaboração de tabela de lotação dos servidores efetivos.
Duração de 5 meses com início em maio.

FRENTE DE TRABALHO
Coordenação de 55 bolsistas que atuam junto ao Departamento de Serviços
Gerais e Núcleo da Qualidade (reciclagem).

CONVÊNIO COM FEBEM
Inicialmente trabalharemos com 06 Assistidos que atuarão junto à Mesa Diretora,
SGA, SGP e Procuradoria.
Oferecimento de treinamento aos Assistidos nos cursos de Cidadania e Inserção
no Mercado de Trabalho.

CONCURSO PÚBLICO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS
SERVIDORES CONTRATADOS PELA LEI 500/74
Engenheiros ou Arquitetos: 04 vagas
Engenheiro do Trabalho: 01 vaga
Engenheiro Eletricista: 01 vaga
Enfermeiros: 02 vagas
Dentistas: 02 vagas – especialidades: Endodontia e Prevenção
Fisioterapeuta: 01 vaga

INFORMATIZAÇÃO
Planejamento
Criação dos fluxogramas
Cursos para qualificação dos servidores que participam do projeto
Manutenções corretivas e evolutivas do atual sistema

DESENVOLVIMENTO GERENCIAL
Módulo II – Relações Humanas
Início das turmas em agosto de 2004
Público alvo: todo o corpo diretivo, assessoria técnica e estagiários de nível
superior   
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TREINAMENTOS 2004
*REALIZADOS ATÉ ABRIL
160 vagas oferecidas a servidores, sendo:
-- 30 para cursos pagos
--130 para cursos gratuitos
--nas áreas de Informática, Qualidade no Atendimento e Taquigrafia.
104 vagas oferecidas para estagiários nas Palestras de Integração, Noções de
Segurança e cursos de Informática.

TREINAMENTOS 2004
* PROGRAMAÇÃO A SER REALIZADA:
Aproximadamente 620 vagas oferecidas a servidores, estagiários e assistidos
da Febem nas áreas de: Reciclagem Gramatical, Motivação, Segurança do
Trabalho, Gerenciamento, Taquigrafia, Informática, Qualidade no Atendimento,
Cidadania e Inserção no Mercado.
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Deparmento de Serviços Gerais
Dados e Metas 2004

1º TRIMESTRE 2004

OBJETIVOS
• Prestação e administração de serviços na  ALESP

METAS 2004
• Redução de custos de tarifas e serviços com melhoria de qualidade
• Realização de obras de infra-estrutura e revitalização da ALESP

DIVISÃO DE TRANSPORTE
- ECONOMIA R$ 160.000,00 (JAN-MAR/04) COM MUDANÇA DO SISTEMA DE
VALE COMBUSTÍVEL PARA SIST. REEMBOLSO
- ECONOMIA R$ 58.000,00 (JAN-MAR/04) COM USO DO CARTÃO DE
PEDÁGIO - ARTESP
- 42.250 km RODADOS COM 12 VEÍCULOS
- CONSUMO DE 4.508 LITROS COMBUSTÍVEL
- PERMANÊNCIA DE 24 MOTORISTAS NA ADMINISTRAÇÃO
- REFORMA DOS ATOS DE MESA QUE NORMATIZAM O FUNCIONAMENTO
DA GARAGEM
- TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  MANUTENÇÃO – OFICINA

AGILIDADE NO ATENDIMENTO
PREÇOS DE MERCADO
FACILITAÇÃO DA EXECUÇÃO

DIVISÃO DE PROT. GERAL/ARQ.
INTEGRAÇÃO DA DIVISÃO COM O NOVO SISTEMA INFORMATIZADO
DA ALESP

DIVISÃO ADMINISTR. E MANUTENÇÃO EDIFÍCIO
1.013 SOLICITAÇÕES ATENDIDAS DE JAN A MAR04, SENDO:

528 SOLICITAÇÕES P/ TELEFONE
485 SOLICITAÇÕES P/ MEMORANDO
338 SOLICITAÇÕES/MÊS

AGILIZAÇÃO DO ATENDIMENTO
DESCENTRALIZAÇÃO
CAPACITAÇÃO DO PESSOAL
IMPLANTAÇÃO MEMORANDO ELETRÔNICO
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO GERAL
243 SOLICITAÇÕES AGENDADAS E ATENDIDAS EM CARÁTER
EXTRAORDINÁRIO

ATENDIMENTO A PLENÁRIOS
LIMPEZA PESADA DE SALAS AOS FINAIS DE SEMANA

DISTRIBUÍDOS NA ALESP JAN/MAR 04 – SAT/DAME
3.415 LITROS DE LEITE
1.660 PACOTES DE BOLACHA
1.127 kg DE CAFÉ
3.359 kg DE AÇÚCAR
65 FRASCOS DE ADOÇANTE
1.585 GARRAFÕES ÁGUA 20 LITROS
1.260 GARRAFAS ÁGUA 1.½  LITROS
7.118 GARRAFAS ÁGUA ½ LITRO
525.400 COPOS PLÁSTICOS

- ACRÉSCIMO MÉDIO DE 50% NO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DISTRIBUÍDOS EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DE 2003
- ELEVAÇÃO SIGNIFICATIVA DO Nº DE EVENTOS OCORRIDOS NA ALESP
EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DE 2003
(ILP, TREINAMENTO, VIDEOCONFERÊNCIA, COMISSÕES, CPIs E PRINCIPALMENTE CAFÉ

DOS DEPUTADOS)

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
253 SOLICITAÇÕES ATENDIDAS DE JAN A MAR/04

CONSERTOS DE APARELHOS (TEL)
SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS (TEL)
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAX
PLACAS E DESENHOS
ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS, ETC.

MODERNIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA – DIGITAL

SERVIÇO FOTOMICROGRAFIA
1.016.933 CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE JAN À MAR/04

498.173 CÓPIAS ATRAVÉS DE MEMORANDOS (49% DO TOTAL)
518.760 CÓPIAS AUTORIZADAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL (51%
DO TOTAL)
ACRÉSCIMO DE 10,03% EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DE
2003

SERVIÇO TÉCNICO ENG. MAN. E CONSERVAÇÃO – STEMC
542 SOLICITAÇÕES ATENDIDAS DE JAN À MAR/04   
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CONSERTOS DE APARELHOS AR COND.
CONFECÇÃO CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE MIOLOS
MANUTENÇÃO PREDIAL NAS ÁREAS DE ELÉTRICA, HIDRÁULICA,
MARCENARIA E PINTURA PRIORIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA

PRIORIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
REDUÇÃO DE PROBLEMAS

GRUPO DE TRABALHO ENGENHARIA
PROJETO PURA – SABESP

Execução do Plano de Obras aprovado pela Mesa Diretora
Estudos visando melhorias na segurança da ALESP
Reforma do paisagismo em convênio com a “CLARO”
Projeto e implantação de um novo sistema de comunicação visual na
ALESP
Acompanhamento de estudo de alternativas e viabilidade do restaurante
da ALESP
Modernização de elevadores
Economia de consumo de água na ALESP da ordem de 40% (m³)
Bonificação de tarifa pela implantação (20%)
Estimativa de economia da ALESP para o ano na ordem de
R$ 275.000,00

GERENCIAMENTO DE ENERGIA
Controle da demanda de energia da ALESP evitando multas por excesso
de consumo
Mudança dos parâmetros de demanda no contrato com a ELETROPAULO
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De 02/01  a  22/04 

QUADRO DE EVOLUÇÃO DE PARECERES
 (NÃO CONSIDERADAS AS DEMAIS ATIVIDADES)

TRABALHOS ESCRITOS DESENVOLVIDOS POR ÁREAS

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Integrada por 3 Procuradores e pelo Procurador-Coordenador
• 27 (vinte e sete) pareceres sobre contratos e licitações, amparando as
decisões das autoridades administrativas desta Casa, principalmente a Mesa e
a Secretaria Geral de Administração;
• 4 (quatro) manifestações em processos licitatórios.
• Orientação às diversas Unidades desta Casa, respondendo a consultas que
não resultam em trabalho escrito.
• Atuação no processo de negociação com a Nossa Caixa, em relação à
ampliação de área de sua Unidade de Negócios, resultando em Acordo de
Cooperação, com doação, para a ALESP da importância de R$ 376.260,00,
com crédito no Fundo Especial de Despesa.    
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Procuradoria
Dados e Metas 2004

 

                       105                      2004 

466 2003 
462 2002 

292 2001 
360 2000 
319 1999 

268 1998 
296 1997 

TOTAL DE PARECERES ANO 

 

47 Demais manifestações, estudos e 
minutas 

36 Ofícios 

22 Processos novos 

107 Peças judiciais (petições em geral: 
informações, contestações, 
recursos) 

105 Pareceres 



27

COORDENADORIA DE PESSOAL E ASSUNTOS INTERNOS
Integrada por 3 Procuradores e pelo Procurador-Coordenador
• 72 (setenta e dois) pareceres na área de servidor público;
• 6 (seis) manifestações.
• Interpretação e aplicação da E.C. nº 41/03:
• Abono de permanência;
• Contribuição previdenciária de inativos;
• Cargos em comissão, etc.

COORDENADORIA DO CONTENCIOSO GERAL
Integrada por 3 Procuradores e pelo Procurador-Coordenador
• 22 (vinte e dois) novos processos;;
• 107 (cento e sete) peças judiciais (petições em geral: informações, contestações,
recursos);
• 36 (trinta e seis) ofícios;
• 19 (dezenove) manifestações na esfera administrativa.

DESTAQUES ENVOLVENDO ATUAÇÕES QUE GERARAM IMPACTO
POSITIVO AOS INTERESSES DA ALESP
1) Obtido o efeito suspensivo ativo, junto ao TJSP, no Agravo de Instrumento nº
355.517.5/2-00, extraído do Mandado de Segurança nº 1188/053.03.020078-7,
impetrado por Antonio Joaquim de Oliveira Júnior, com a suspensão da respectiva
liminar proferida em 1ª Instância que havia determinado a cessação dos descontos
da contribuição da LCE nº 943/2003.

2) Recebidos os embargos de declaração opostos pela Alesp nos autos dos
Mandados de Segurança nºs 110.506.0/7 e 110.348.5/7, impetrados,
respectivamente, pelo SINDALESP e pela AFALESP e AATL-P, restando
afastado o entendimento de que não mais haveria qualquer teto remuneratório no
âmbito do Poder Legislativo, ficando mantidos os critérios anteriores à E.C. nº
41/03, gerando uma economia mensal de aproximadamente R$ 900.000,00
(novecentos mil reais) por mês.

ASSUNTOS PARLAMENTARES E ASSUNTOS DIVERSOS
Atividades desenvolvidas por 2 Procuradoras
• 6 (seis) pareceres;
• 7 (sete) minutas de proposições legislativas, decisões e Atos de Mesa;
• 2 (duas) minutas de ofícios;
• 2 (duas) minutas diversas;
• 7 (sete) estudos diversos.

Os trabalhos que envolvem assuntos parlamentares e diversos, de natureza residual,
caracterizam-se, precipuamente, pela realização de estudos e respostas a consultas
que, em sua maioria, acabam por não se formalizar em trabalho escrito.    
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PRESIDÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES PUNITIVOS
Atividade desenvolvida por 1 Procurador
• 48 (quarenta e oito) procedimentos disciplinares;
• 31 (trinta e um) procedimentos disciplinares em andamento;
• 44 (quarenta e quatro) audiências realizadas;
• 59 (cinqüenta e nove) manifestações fundamentadas;
• 49 (quarenta e nove) decisões interlocutórias.

DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Publicação periódica e também pela Internet, do relatório das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade em andamento, bem como das que foram julgadas,
relativas aos questionamentos acerca da constitucionalidade de normas
paulistas.

Atendimento personalizado, via e-mail, acerca de questionamentos jurídicos
formulados por cidadãos por meio da página da Alesp na internet.

Participação na Secretaria Executiva do Fórum Legislativo de Desenvolvimento
Econômico Sustentado do Estado de São Paulo.

Exercício da presidência do Conselho Fiscal do Fundo Especial de Despesa da
Alesp

Participação na Comissão de Acompanhamento Legislativo da Ordem dos
Advogados do Brasil – Secção São Paulo.

Assessoramento técnico-jurídico da Comissão de Representação da Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo para Acompanhamento da Reforma Política.

Participação nos grupos de estudos voltados à Consolidação dos Atos da Mesa.

Participação no Comitê constituído para reforma da Resolução nº 776/96.

Participação no Grupo de Trabalho para elaboração de normas de segurança da
ALESP.

METAS
1- PÁGINA DA PROCURADORIA NA REDE, COM “LINK” A PARTIR DA PÁGINA
DA ALESP
Ampliando a transparência de seus procedimentos internos e abrindo um canal
de comunicação com o cidadão, além de centralizar informações hoje dispersas
na página da ALESP ou na INTRANET, a página da Procuradoria teria como
conteúdo: Perfil Institucional;  Coordenadorias; Procuradores; Pareceres
(mantido o acesso restrito); Relatório de ADINS;  Revista Jurídica 9 de Julho,
Estágio na Procuradoria; Fale com a Procuradoria; Links de interesse.
Estágio:. Lay-Out concluído. Início da alimentação da página.

2 - CONTINUIDADE DA REVISTA JURÍDICA “9 DE JULHO”
Lançada nas comemorações do septuagésimo aniversário da Revolução    
   

   
P

ro
cu

ra
d

o
ri

a



29

Constitucionalista de 1932, a Revista Jurídica 9 de Julho, de periodicidade anual,
está atualmente em sua segunda edição. Marcada pela sua ampla distribuição,
está presente na biblioteca de todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do
Estado de São Paulo, Assembléias Legislativas, Tribunais, Faculdades de
Direito e Associações de Classe. Tem como objetivo fomentar, discutir e difundir
os conhecimentos, legislação e teses ligadas ao Parlamento, além de outros
temas de interesse jurídico.
Estágio: Fase de recolhimento dos artigos para publicação. Em negociação com
a IMESP para impressão gratuita de 2200 exemplares. Edições anteriores foram
esgotadas.

3 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE 01 (UM)
CARGO VAGO E DE 05   (CINCO) NOVOS CARGOS DE PROCURADOR
Da data da efetiva implantação da Procuradoria, que se deu em 11 de março de
1997, até o corrente ano, verificamos a ocorrência de variações nas condições
que serviram de base para o diagnóstico do número de Procuradores
necessários para o adequado funcionamento desta unidade técnica. O efetivo de
20 (vinte) Procuradores foi previsto como necessário a atender às necessidades
da Alesp em 1997, isto é, 7 (sete) anos atrás. Enquanto a demanda de serviços
na Alesp cresceu sensivelmente (por exemplo, de 296 pareceres em 1997 para
466 pareceres em 2003 (até 16 de dezembro), houve uma diminuição do número
de Procuradores em efetivo exercício na Procuradoria da ordem de 25% (vinte e
cinco por cento). Apenas 19 (dezenove) encontram-se providos, ante a
ocorrência da exoneração de um dos ocupantes do referido cargo em 18 de
janeiro de 2001, sendo que outros 3 (três) Procuradores exercem atividades fora
do âmbito deste unidade, estando lotados, respectivamente, na Secretaria Geral
Parlamentar, assessoria do Sr. Secretário Geral; na 2ª Secretaria, assessoria do
Sr. 2º Secretário; e no Instituto Legislativo Paulista, no exercício de sua
Presidência. Outra situação que merece ser lembrada diz respeito à
impossibilidade de prorrogação da licença-prêmio para gozo oportuno, o que
causará, em um futuro próximo, sensível agravamento do quadro.
Estágio: Aguardando definição do Comitê Executivo da Reforma da 776 e
apreciação da

4 - REPOSIÇÃO DOS SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE APOIO DA
PROCURADORIA
 A Procuradoria teve um decréscimo em seus quadros, no ano de 2003,
decorrente da aposentação[1] e da lotação em outro setor[2] de servidores
responsáveis pelas atividades de apoio, prejudicando a eficiência dos serviços
prestados.
Estágio: Disponibilização de uma servidora, a partir de abril de 2004.
Aguardando definição dos estudos acerca da Tabela de Lotação – FUNDAP.
1] 02 (dois) servidores ocupantes dos cargos de Auxiliar Técnico Legislativo    
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01 (um) servidor ocupante do cargo de Assessor Legislativo de Serviços
Técnicos e Administrativos.

5 - DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA USO DA
PROCURADORIA
Para deslocamento do Procurador-Chefe e dos Procuradores a eventos de
representação, acompanhamento de processos judiciais, cursos, audiências,
pesquisas, etc.
Estágio: Aguardando definição da E. Mesa.

6 - COMPOSIÇÃO DE GRUPO DE ESTUDOS DA REFORMA
PREVIDENCIÁRIA
Promoção de estudos da reforma constitucional previdenciária e de seus efeitos
junto ao quadro de servidores desta Casa. Objetiva ainda a elaboração de
manual para suprir as principais dúvidas dos servidores em relação à reforma.
Estágio: Elaborados pareceres orientando a Alesp a proceder segundo as
mudanças implementadas pela EC nº 41/03, bem como defesas judiciais
sustentando a nova ordem constitucional.

7 - REGULAMENTAÇÃO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS
LEIS ESTADUAIS
Elaboração de projeto de lei disciplinando o controle de constitucionalidade de
leis estaduais perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em razão
da ausência de regulamentação legal sobre a matéria.
Estágio: Aguardando provocação.

8 - CONVÊNIO COM A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA
CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA DA ALESP
Possibilitar o cumprimento do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil no
que tange ao regime de estágio em Direito, permitindo que a ALESP não
dependa da participação das Faculdades, muitas delas não conveniadas com a
entidade, dificultando o cumprimento do Edital do processo seletivo, que exige a
respectiva inscrição dos estagiários.
Estágio: Protocoladas as minutas pessoalmente com o Presidente da OAB.
Aguardando definição.

9 - REGULAMENTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CURSOS PELOS
PROCURADORES
Criação de instrumento que facilite a realização de cursos, visando o necessário
e constante aperfeiçoamento dos Procuradores, tendo em vista as dificuldades
apresentadas pelo modelo atual e as exigências requeridas por esta
especializada carreira para o melhor desempenho de suas atribuições.
Estágio: Minuta apresentada. Aguardando definição da E. Mesa.    
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Instituto do Legislativo Paulista
Atividades e Metas Abril/2004

Projetos realizados ou que contaram com a participação do ILP

1 - Curso de Pós-Graduação em Governo e Poder Legislativo UNESP/
ALESP; (início 09/fev/2004)
AULAS MAGNAS DOS MEMBROS DA MESA PARA MAIO E JULHO

2 - FÓRUM LEGISLATIVO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUSTENTADO

Em parceria com a Secretaria do Fórum, Cerimonial e Comunicação, com
distribuição do conteúdo de avaliação da primeira fase do Fórum, realizamos a
reunião dos Conselhos do Fórum com grande participação de conselheiros,
cerca de 70 membros.

Coube ao ILP a responsabilidade pela editoração do caderno síntese do
Fórum, impresso pela Imprensa Oficial.

 Organização em parceira com IPT, SEBRAE, FIESP, Academia  e Secretaria
do Fórum dos seminários:

- APLs;e
- Agências de Desenvolvimento, junto com o CEPAM;
Em parceria com sociedade civil e academia:
- Instrumentalização das comissões para a discussão das políticas públicas de

sustentabilidade.

3 - PROGRAMA  INTERLEGIS
Implementação de Educação a Distância, através do treinamento   de  tutores
junto ao INTERLEGIS, para os curso de Introdução ao Orçamento Público I; O
papel do vereador; e Lei de Responsabilidade Fiscal. Já contamos com 3
monitores trabalhando na ALESP custeados pelo INTERLEGIS.

4 - CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA (mestrandos e doutorandos da Ciência
Política da USP)

2ª Turma iniciada em março deste ano;
3ª Turma para 28/04/2004, abertura com a participação da Mesa;
4ª Turma com divulgação mais ampla em data oportuna.

5- ESPAÇO DA TECNOLOGIA
Inauguração do espaço da Tecnologia, em parceria com IPT, com vistas a auxiliar
a ALESP nos assuntos relativos a tecnologia, apoio ao Fórum Legislativo de
Desenvolvimento, e ainda proporcionar apoio aos municípios do Estado e à
ALESP em geral, com o seminário “O Papel do braço tecnológico no apoio a
pequena e micro-empresa”. (15/04)

6 - Preparando os quadros do ILP
Preparação de orientadores de monitores do ILP para o treinamento de tutores
custeados pelo INTERLEGIS; curso em Brasília, Carlos, Lia e Roberta
(investimento da ALESP).
Participação do ILP na 3.o Encontro da Associação Brasileira das Escolas de
Legislativos, em Recife, representado pelo Maurílio, Diretor Regional Sudeste da
entidade.   
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7- Reforma da Resolução 777/96
Participação junto ao Grupo de Diretores da ALESP na formulação de uma
proposta de plano de carreira para o conjunto de funcionários da ALESP;
Formulação de proposta para estruturação básica do ILP, necessária a
continuação de suas atividades;

8- Semana Orlando Villas Bôas e 4.o Fórum Nacional da Identidade
Brasileira
De 26 a 30 de abril:
Painéis temáticos, com a participação, das principais lideranças indígenas do
Brasil e cientistas, em especial, antropólogos; Exposições de artes plástica e
fotografias; resultando tudo numa publicação da ALESP.

9- Seminários a Importância do Voto
Parceria com a Secretaria da Educação, Tribunal Regional Eleitoral e Instituto da
Cidadania e Instituto de Formação Política dos Partidos Políticos existentes;
16 Seminários presenciais para 80 alunos, com transmissão por vídeo
conferência geradas na ALESP “linkadas” com as salas da Secretaria da
Educação, (89 salas espalhadas pelo interior de São Paulo); Expectativa de
alcançar 4.500 alunos; sem contar com a pretendida  transmissão pela TV;
Protocolo quadripartite a ser assinado, em principio dia 05/05 p.p. pela Mesa e
demais envolvidos.

10- Cursos no Interior
A idéia consiste na realização de cursos presenciais, de 8 horas, nas 15 Regiões
Administrativas do Estado, em parcerias com Câmaras Municipais, sobre a
Organização do Estado, Divisão dos Poderes e o Papel do Vereador, este último
com continuidade por EAD-Interlegis com turmas monitoradas pela ALESP;
estuda-se a possibilidade da utilização de vídeo-conferência em link com as
salas da UNESP, uma vez que a UNESP tem um projeto parecido com a Casa
Civil, sem o uso da vídeo-conferência, onde o Maurílio estará dando aula
inaugural em Itapeva no dia 26/04 junto com o Reitor da UNESP.

OUTROS CURSOS E PARCERIAS
11-) Em parceria com a SGA, estuda-se, para início no segundo semestre, curso
de Pós-Graduação em Competências Gerenciais destinado aos gestores da
Casa e ministrados pela GV ou UNESP/ALESP;
12-) Demos início a formatação da Grade de conteúdo do Curso livre de Governo
e Políticas Públicas, nos moldes da Escola de Governo, acrescentando-se
disciplinas de ciência política e história (1 ano);
13-) Realizamos contatos com a FAAP, para que seja dado aqui na Casa o
Curso Gerente de Cidades; público alvo assessorias dos deputados;
14-) Estamos realizando contato para iniciarmos o que chamamos de “Projeto
Traduzindo”: traduzir assuntos como ética, filosofia e política, para  uma
linguagem mais acessível.

PROJETOS PARA IMPLEMENTAÇÃO
15-) Pretende-se em parceria com a Divisão de Comunicação Social, realizar
Palestras sobre Estado e Poder Legislativo a estudantes visitantes da ALESP,
com confecção de material didático;   
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16-) Transformação visual e de conteúdo da página do ILP no Portal da ALESP,
agregando informações sobre cursos e eventos culturais, aprimorando o nosso
ILP-informa;
17-) Encontra-se já em tratativas uma parceria com a Secretaria de Empregos e
Relações de Trabalho, para atuarmos juntos, sob a perspectiva do nosso Fórum
na viabilização, divulgação ou realização em conjunto de cursos relativos ao
empreendedorismo, auto-emprego, inclusive com a utilização de vídeo-
conferência e TV Assembléia;
18-)Iniciamos em conjunto com a UNESP estudos para a realização do I
Congresso Internacional sobre Segurança e Democracia, a ser realizado na
ALESP em novembro com cerca de 12 convidados internacionais especialistas
no tema;
19-) Finalmente, O ILP encaminhará em breve uma proposta para a contratação
de um diagnostico institucional da ALESP, o qual entendemos vital para o
sucesso das adequações discutidas nesta Casa, tanto em nível administrativo
quanto regimental.

  
  

  
  

 In
st

it
u

to
 d

o
 L

eg
is

la
ti

vo
 P

au
lis

ta



34

Fórum Legislativo de Desenvolvimento Econômico
Atividades e Metas Abril/2004

1 - Elaborar publicação com os resultados do Fórum 2003,  com o
seguinte conteúdo :
- Avaliação do CEPAM no que se refere ao público presente as reuniões como
quantidade, instituições representadas e outras informações
- Relatórios da Secretaria Executiva contendo todas as reivindicações
apresentadas e  o correspondente com o PPA
- Tabulação dos dados dos questionários apresentados nas Reuniões do Fórum
- Relatório contendo análises e sugestões do NESUR - UNICAMP
Elaborar publicação com os resultados do Fórum 2003
- Elaborada publicação intitulada “Reflexões sobre o Desenvolvimento Paulista”
- Apresentada em reunião dos Conselhos do dia 17/03
- Distribuída no Congresso de Municípios em Campos do Jordão
- Distribuição pelo ILP
- Inicio da distribuição para os participantes das reuniões do Fórum

2 - Analisar as reivindicações do Fórum frente a LDO

3 - Acompanhar a implantação das Agências Regionais de
Desenvolvimento  /  4 - Criar Marco Regulatório
- Pesquisar e cadastrar as Agências existentes e em formação
- Estimular e Apoiar a criação e implantação de Agências Regionais onde não
existe
- Promover Encontro/Seminário de Agências Regionais
- Convênio com CEPAM
- Proposta de Seminário elaborada até 29/04
- Realização de Seminário com discussão de 3 principais temas

1.  Objetivos das Agências de Desenvolvimento
2.  Modelos de Agências – Personalidade Jurídica
3.  Estratégias de  Implantação

- Promover Encontros/Seminários referente aos 7 Temas apresentados na
reunião dos Conselhos do Fórum: Educação, Ciência e Tecnologia, Política de
Exportação, Empreendedorismo, Políticas de Fomentos e Indução, Infra-
Estrutura, Políticas Públicas de Sustentabilidade .

5 - Promover Encontros/Seminários referente aos 7 Temas apresentados
na reunião dos Conselhos do Fórum
- Seminário Empreendedorismo: A tecnologia a Serviço das Micro e Pequenas
Empresas
- Seminário sobre Arranjos Produtivos Locais
- Seminário sobre Agências de Desenvolvimento

6 - Atualizar e Divulgar o IPRS.
- Contrato firmado com a Fundação SEADE
- Dias 10 e 11/05 - Seminário (Mesa Redonda)
- Discussão e aperfeiçoamento da Metodologia
- 3 dimensões -  Riqueza, Saúde e Educação
- Dados disponíveis em Setembro
- Divulgação   
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