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 Participação
6 Mais perto da sociedade

 Assembléia assina protocolo de intenções com 

41 organizações da sociedade civil, que poderão 

acompanhar e influir mais no processo legislativo.

10 Audiências públicas regionalizam  

 o Orçamento

 Pela primeira vez em seus 170 anos de idade, 

a Assembléia Legislativa promoveu um processo 

de discussão sobre os investimentos do governo 

estadual em 2006 em todas as regiões paulistas.

1� Cidadania e desenvolvimento humano

 Aprimoramento do Índice Paulista de 

Responsabilidade Social vai permitir maior eficiência 

e mais eficácia na execução das políticas públicas 

para reduzir a exclusão socioeconômica.

17 No Parlamento Jovem, trabalho  

 é a preocupação

 Sétima edição do programa confirma que melhoria 

da educação é tema de interesse dos jovens que por 

um dia ocupam o Plenário.

21 Vida agitada

 Em frente ao parque Ibirapuera, no Palácio 9 de 

Julho, paulistas encontram espaço para debater 

livremente preocupações e anseios.

24 À frente do debate

 ILP (Instituto do Legislativo Paulista) oferece 

capacitação aos funcionários da Assembléia 

e aprofunda discussões de interesse da sociedade.

 Diversidade
28 A Assembleia é de todos

30 SOS Racismo

 0800-773-3886 é o número do telefone do serviço 

criado pelo Parlamento paulista para atuar no combate 

a todo tipo de discriminação e preconceito racial.

32 As relações internacionais

 Responsabilidade
34 Menos leis, mais segurança jurídica

Com o apoio do Executivo, do Judiciário e do 

Ministério Público estaduais, Parlamento acelera 

revogação de legislação inócua.

37 Produtividade em alta

 Em 2005, os deputados estaduais votaram mais 

projetos de lei e rejeitaram mais vetos do Executivo 

do que em anos anteriores.

40 O palco das discussões

 Comissões temáticas concentram maior parte da 

atividade parlamentar. Em 2005, trataram em 416 

reuniões questões de interesse dos paulistas.

 Transparência
�0 De portas abertas

 Em dez meses, o Portal da Assembléia Legislativa 

teve um milhão de acessos; participação do cidadão 

nas ações parlamentares será ampliada.

�4 A gente se vê por aqui

 Emissora de TV do Parlamento paulista buscará 

parcerias com entidades da sociedade civil para 

democratizar o acesso à informação.

�8 A Assembléia e a ciência dos indicadores

 Legislativo do Estado de São Paulo vai criar 

sistema para verificar se o dinheiro do contribuinte é 

bem aplicado nas políticas públicas e criar metas de 

melhoria dos serviços.

60 Rede Legislativa

 Assembléia colocará banco de dados e outras 

ferramentas para dar apoio ao trabalho dos 

vereadores do Estado de São Paulo.

 Modernização
61 Rapidez nas respostas e na ação

 Tecnologia é fundamental para ampliar a 

transparência do Parlamento e a participação da 

sociedade em suas discussões.

63 Como fortalecer o poder do cidadão?

Líderes das bancadas expõem suas opiniões sobre o 

papel da Assembléia para incentivar a participação 

política.

 Pensata
78 Um Parlamento do tamanho de São Paulo

 Os paulistas querem de seu Legislativo debates e 

votações sintonizadas com a realidade das pessoas; 

fiscalização eficiente sobre as atividades internas e 

sobre o Executivo.

 Parlamentares
81 Estes são os deputados estaduais  

 de São Paulo 


