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São Paulo, 26 de setembro de 2022. 
 
 

Ao Excelentíssimo Senhor 
MARCOS RODRIGUES PENIDO 
Secretário de Estado de Governo 
SÃO PAULO – SP
 
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 abaixo, ainda não foram apresentadas a esta Casa.
 
 
 

(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/)
 
 
 

Req. Ano Autor(a) Ementa

740 2020 Ricardo Mellão

Requer  ao  Sr.  Secretár io  de  Governo
informações sobre os imóveis que estão com
as  obras  abandonadas  e  não  se  encontram
mais  no  Painel  de  "Obras  Paralisadas  ou
Atrasadas" do Tribunal de Contas do Estado -
TCE.

131 2022 Major Mecca

Requer  ao  Sr.  Secretár io  de  Governo
informações  sobre  quantos  policiais  Civis,
Técnico-Cientifico e Penais pediram baixa da
corporação,  l icença  sem  vencimentos  e
cometeram suicídio nos anos de 2020 e 2021.

133 2022 Major Mecca

Requer  ao  Sr.  Secretár io  de  Governo
informações  sobre  quantos  policiais  Civis,
Técn ico -C ien t i f i co  e  Pena is  ped i ram
exoneração,  licença  sem  vencimentos  e
cometeram suicídio nos anos de 2020 e 2021.

244 2022
Monica da

Mandata Ativista

Requer  ao  Sr.  Secretár io  de  Governo
informações sobre a prorrogação do contrato
com o consórcio AutoBAn.

488 2022 Emídio de Souza
Requer  ao  Sr.  Secretár io  de  Governo
informações  sobre  a  emissão  dos  cartões
magnéticos do Programa Bolsa do Povo.

Autenticar documento em http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 340038003700310038003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Autenticar documento em http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 340038003700310038003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



No ensejo, renovo os protestos de minha elevada consideração.
 
 
 
 
 
 

RODRIGO DEL NERO 

SECRETÁRIO GERAL PARLAMENTAR
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