CÉLIA LEÃO
Deputada Estadual de São Paulo

Falar com objetividade sobre essa pessoa notável não é tarefa das mais fáceis. Para
amigos... bem, a coisa fica muito menos espinhosa,
porque amigos de Célia Leão sempre têm novidades,
ângulos, pequenas histórias, recordações e, claro,
sorrisos.
Em vez de correr o risco de falhar em excesso ao
comentar sobre Célia Leão, talvez seja melhor
fazermos menção a uma pequena análise de alguns
seletos

momentos

de

suas

atividades

como

parlamentar já por 9 anos.
A entidade "Voto Consciente" escolheu a deputada como uma das parlamentares mais
atuantes na Assembléia Legislativa de São Paulo. "Voto Consciente" realizou um trabalho
para verificar a atuação de deputados que mais se destacaram pela freqüência, pelo papel
como fiscalizadores do Executivo e pelo trabalho parlamentar. Célia Leão está entre os
nomes da lista, recebendo destaque pela elaboração de importantes projetos e leis de
interesse público, como a Lei da Recompensa, e por ser uma das idealizadoras do
Parlamento Jovem Paulista, quando estudantes (“Deputados por um dia”) apresentam
projetos e analisam suas funções, visando a formação para o exercício da cidadania.
Nestas últimas eleições Célia Leão foi reeleita com 109.737 votos, ficando na 17a colocação
em todo o Estado. Foi a quinta maior votação do PSDB para a Assembléia Legislativa de
São Paulo, o que garantiu à deputada chegar ao quarto mandato consecutivo como uma
das principais forças do partido no Estado. Célia aumentou em mais de 40% sua votação
obtida em 1998, quando recebeu 73.265 votos. Entre as propostas da deputada Célia Leão
para o próximo mandato, estão a ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos, o
fortalecimento da Lei da Recompensa e do Disque-Denúncia e o fortalecimento do Terceiro
Setor na participação de políticas públicas.
A Lei nº 9.086, sancionada por Mário Covas em 3 de março de 1995 (de autoria de Célia
Leão), exige dos órgãos da Administração Direta e Indireta que adeqüem seus projetos,
suas edificações, instalações e seu mobiliário a pessoas com deficiência.

