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  São Paulo, 25 de março de 2021 

 

 

Of. SGP n.º 225/2021 

 

 

 

Senhor Secretário 

 

 

 

    Conforme determinação do Sr. Presidente da Assembleia 

Legislativa e nos termos do artigo  1º, inciso I, do Ato da Mesa nº 11, de 2021, cumpre-me 

reiterar a Vossa Excelência que as respostas aos Requerimentos de Informação, constantes 

da relação anexa, ainda não foram apresentadas a esta Casa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

    No ensejo, renovo os protestos de minha elevada 

consideração. 

 

 

 

 

 

RODRIGO DEL NERO 

Secretário Geral Parlamentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor  

JOÃO CAMILO PIRES DE CAMPOS 

Secretário de Estado da Segurança Pública 

SÃO PAULO — SP 
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ANEXO – Requerimentos de Informação pendentes de resposta 

 

 

Req. Ano Autor(a)  Ementa 

260 2020 Major Mecca Requer ao Senhor Secretário da Segurança Pública 

informações sobre a dinâmica para assistência 

jurídica gratuita a policiais militares, garantida pela 

Lei Complementar nº 1.349, de 25 de novembro de 

2019. 

365 2020 Ricardo Mellão Requer ao Senhor Secretário da Segurança Pública 

informações sobre processos de aquisição de bens 

e serviços destinados ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente da 

disseminação do novo coronavírus. 

433 2020 Ricardo Mellão Requer ao Sr. Secretário de Estadual de Segurança 

informações sobre a destinação referente à 

aquisição de 20 luvas de vinil para o enfrentamento 

da pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

591 2020 Erica 

Malunguinho 

Requer ao Sr. Secretário da Segurança Pública 

informações sobre a existência de protocolos de 

prevenção a condutas inapropriadas e ao abuso de 

poder por parte dos agentes policiais, por ocasião 

do relato de agressão ao Mestre de Capoeira Nenê, 

em 19 de agosto de 2020. 

696 2020 Erica 

Malunguinho 

Requer ao Sr. Secretário da Segurança Pública 

informações sobre a utilização das imagens 

colhidas pelas "bodycams" nas investigações de 

violência policial. 

717 2020 Major Mecca Requer ao Sr. Secretário da Segurança Pública 

informações sobre quais medidas estão sendo 

adotadas no sentido de combater os "pancadões", 

bem como de coibir o consumo indevido de drogas 

em tais eventos, e a condução de motocicletas e o 

consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 

anos. 
(Nota: A íntegra dos Requerimentos, sua tramitação e reiterações anteriores podem ser encontrados no 

seguinte endereço https://www.al.sp.gov.br/alesp/pesquisa-proposicoes/) 
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