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Rede Legislativa

As atividades tradicionais dos verea-

dores acabam contribuindo de forma 

bastante relevante para o desenvolvi-

mento econômico e para o bem-estar 

social das suas respectivas comunida-

des, mas poucas pessoas ou institui-

ções se dão conta da real importância 

que eles possuem. 

Cientes dessa situação – até pela simi-

laridade das responsabilidades– os de-

putados estaduais (representados pela 

direção da Assembléia Legislativa do 

Estado de São Paulo), estarão aprimo-

rando os serviços de apoio a estes re-

presentantes municipais da população. 

Muito em breve, os vereadores do 

Estado de São Paulo poderão contar 

com uma nova base de informações 

que visa colaborar para o desempenho 

de suas atividades legislativas, além 

de um inovador serviço de atendi-

mento on line que possibilitará não só 

a resolução das principais demandas, 

como a aferição constante dos assun-

tos mais importantes que mobilizam a 

vereança do Estado.

Importante lembrar que a Assembléia 

Legislativa do Estado de São Paulo já 

disponibiliza, através de seu Portal 

(www.al.sp.gov.br) material básico de 

referência para as atividades legisla-

tivas municipais,. No entanto, há  ne-

cessidade de expandir essas fontes de 

apoio, pois a diversidade e a complexi-

dade são sempre crescentes (ambiente, 

transporte, habitação, desenvolvimento, 

tributação, etc.), o que exige uma cons-

tante atualização e expansão das fontes 

de consulta.  

 Além disso, são os vereadores, indu-

bitavelmente, que conseguem tradu-

zir em menor tempo as mais urgentes 

necessidades da população do Estado. 

Apoiá-los com maior intensidade sig-

nifica não só respeitar esses importan-

tes representantes, como estabelecer 

um mecanismo eficaz de aferimento 

da realidade dos cidadãos paulistas, 

que é o que realmente importa tanto 

para os vereadores como para os de-

putados estaduais no desempenho de 

suas atividades.

O projeto em questão é denominado 

de "Rede Legislativa" e pode ser consi-

derado mais um passo importante em 

direção à qualificação permanente dos 

representantes públicos do Estado. 

Quando estiver em funcionamento, a 

mencionada "Rede" permitirá a troca 

constante de experiências entre os le-

gisladores, facilitando o entendimento 

e a  replicação  de iniciativas de sucesso 

em várias áreas.

A existência de uma fonte que centra-

lize e divulgue soluções ou propostas 

criativas e otimizadoras de recursos 

públicos podem contribuir decisiva-

mente para o bom desempenho dos ve-

readores em suas respectivas Câmaras, 

o que, logicamente, tem o potencial de 

resultar em consideráveis benefícios na 

qualidade e na eficácia de suas ações. 

Com esse novo projeto, a Assembléia 

espera dar início a um processo de mo-

dernização constante, tanto na qualida-

de como na forma de comunicação com 

os legisladores municipais. 

Inúmeras instituições, nacionais e in-

ternacionais, estão direcionando es-

forços e recursos para facilitar cada 

vez mais a transferência de conheci-

mento. Barreiras tradicionais, como 

a distância e a falta de tempo, estão 

sendo superadas, com grande sucesso, 

através da utilização das novas tec-

nologias e da racionalização de acer-

vos de conhecimento, o que facilita o 

acesso e a pesquisa. 

A experiência do ensino através da inter-

net, por exemplo, está provocando gran-

des e rápidas transformações nas uni-

versidades, no governo, no Legislativo, 

no Judiciário e nas empresas.  

Milhares de pessoas estão sendo bene-

ficiadas, todos os dias, com essa nova 

realidade, em especial quando é possí-

vel contar com grupos de apoio capaci-

tados para  eliminar ou reduzir grande 

parte de suas dúvidas ou dificuldades, o 

que potencializa a assimilação e utiliza-

ção das informações que acessam.

O lançamento, em futuro próximo, do 

projeto "Rede Legislativa", poderá  cola-

borar grandemente com os esforços que 

os representantes do Parlamento pau-

lista vêm desenvolvendo ao longo do 

tempo para transformar sua instituição 

em modelo nacional e internacional.

Quanto mais a "Rede Legislativa" for 

utilizada pelos vereadores, maior e 

melhor será seu potencial de atendi-

mento. Ao longo do tempo, as solici-

tações recebidas irão colaborar para 

melhorar o conjunto de informações 

que ficará disponível  e para o moni-

toramento das necessidades atuais e 

futuras. Enfim, trata-se de iniciativa 

que poderá contribuir para colocar 

a Assembléia de São Paulo no seleto 

grupo de instituições que buscam o 

aperfeiçoamento constante através da 

democratização do conhecimento. n
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