
OFÍCIO

Número de Referência: RI-577/2021
Interessado: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Assunto: Requerimento de informação 577/2021 - Deputada Adriana Borgo

Ofício nº 2089/2021/SGL/CC

 

Ao Exmo. Senhor Deputado
LUIZ FERNANDO
1° Secretário 
Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

 

Senhor Deputado,

 

Com fundamento no artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo,
encaminho as informações prestadas pelas Secretaria da Administração Penitenciária, em
atendimento ao Requerimento acima citado, de autoria da Deputada Adriana Borgo.

 

 Atenciosamente,

São Paulo, 22 de junho de 2021.

 

Cauê Macris
Secretário de Estado

Gabinete do Secretário da Casa Civil

Governo do Estado de São Paulo
Casa Civil

Gabinete do Secretário da Casa Civil
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OFÍCIO

Assunto: Requerimento de Informação nº 577 de 2021

Ao Excelentíssimo Senhor
Doutor Cauê Macris
Secretário-Chefe da Casa Civil

Senhor Secretário Chefe,

                          Ao tempo em que o cumprimento cordialmente e, referindo-me aos termos
constantes do Requerimento de Informação nº 577 de 2021, de autoria da deputada Adriana
Borgo, no  qual apresenta  questionamento sobre  acesso ao armamento (pistolas), coletes
balísticos e viaturas, justificando que a falta por motivos de quantidade disponibilizada e
manutenção, trará muitos transtornos e insegurança a todos Profissionais da Polícia Penal do
Estado de São Paulo, informo:

                          Questões referentes à munições e armamentos tem o caráter estratégico da
Instituição,  contudo o armamento em uso supre as necessidades atuais, aliado ao fato que a atual
gestão tem envidado esforços para o aumento da dotação e melhoria das condições de segurança
e de trabalho de todo, os servidores operacionais e administrativos da Pasta.

                          Sobre os coletes balísticos, em que pese as dificuldades atuais do mercado em
relação a matéria prima utilizada na confecção dos referidos coletes, reflexo da pandemia que
assola nosso país, o controle e planejamento  de providências administrativas estão sendo
adotadas para aquisição do equipamento, não havendo quaisquer problemas em relação ao ítem
de segurança.

                          Vale ressaltar também que as viaturas existentes, no momento, suprem as
demandas  atuais e são disponibilizadas aos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária,
conforme  necessidades operacionais. 
                          
                          Sendo estas as considerações apresentadas no momento, valho-me da
oportunidade para reiterar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

São Paulo, 03 de junho de 2021.

 

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Administração Penitenciária

Gabinete do Secretário
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Nivaldo Cesar Restivo
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Gabinete do Secretário

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Administração Penitenciária

Gabinete do Secretário
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