
Tramitação eletrônica dos Requerimentos das Comissões – apresentação aos 

Gabinetes Parlamentares 

 

A partir deste ano (2020) os Requerimentos apresentados às Comissões Permanentes e 

Parlamentares de Inquérito serão incluídos no SPL – Sistema do Processo Legislativo. Com isso, 

o trâmite dessas proposituras torna-se ainda mais transparente e o acesso a elas será facilitado, 

uma vez que poderão ser consultadas através do SPL e do Portal da ALESP (a funcionalidade que 

viabilizará a consulta através do Portal está em desenvolvimento, no atual momento é possível 

realizar consultas através do SPL) 

Com essa nova forma de tramitação, os Requerimentos apresentados às Comissões deverão ser 

elaborados no SPL e impressos a partir desse mesmo sistema, o restante do fluxo permanece o 

mesmo: é necessário protocolizar o requerimento impresso e assinado no Protocolo das 

Comissões. Após receber a propositura, a Secretaria providenciará a sua autuação (inserção do 

número de ordem e elaboração da ementa) e encaminhará cópia ao Presidente do respectivo 

colegiado para conhecimento. 

A fim de apresentar essa nova maneira de trabalho, nós da DAC – Divisão de Apoio às Comissões 

– elaboramos um passo a passo para utilização da ferramenta: 

 

Elaboração: 

1 - SPL – Elaboração – Requerimento de Comissão. 

 

2 – Clicar no Botão “Nova”: 

 



3 – Elaborar o Requerimento: 

 

 

4 – Salvar o documento elaborado e visualizar para conferência: 

 

5 – O sistema gerará um arquivo para conferência: 



 

Obs. – o modelo acima foi extraído do “Manual do Processo Legislativo” (página 120), que pode ser acessado através 

do Portal da Alesp (Processo Legislativo – Sobre o Processo Legislativo – Manual do Processo Legislativo – 3 

Proposições Modelos OU através do link: https://www.al.sp.gov.br/arquivos/documentacao/estudos-e-

manuais/manual-processo-legislativo/manual_proclegis_2.pdf ) 

6 – Anexos 

Caso haja anexos, como, por exemplo, uma reportagem, uma minuta de propositura ou um 

ofício, estes devem ser grampeados no requerimento que será protocolizado. A secretaria da 

Comissão irá digitalizar o documento e inseri-lo no sistema. 

Envio e Protocolo: 

7 – Feita a conferência e alterações necessárias o requerimento está pronto para ser assinado e 

protocolizado, é o momento de utilizar o botão “enviar”; esse botão gera o documento para 

impressão e envia o requerimento digital para a Comissão. Após, é necessário imprimir o 

requerimento, coletar assinatura dos/as autores/as e protocolizar no Protocolo das Comissões 

(Sala 1049, 1º andar). 

https://www.al.sp.gov.br/arquivos/documentacao/estudos-e-manuais/manual-processo-legislativo/manual_proclegis_2.pdf
https://www.al.sp.gov.br/arquivos/documentacao/estudos-e-manuais/manual-processo-legislativo/manual_proclegis_2.pdf


 

 

 

 

 



Consulta dos Requerimentos em Tramitação: 

Obs: a consulta aos Requerimentos poderá ser feita após sua autuação (inserção do número de ordem e elaboração 

da ementa), que é feita pela Secretaria da Comissão. 

8 – Consultas – Proposituras – selecionar a natureza “Requerimento de Comissão” 

 

9 – Preencher o Número Legislativo e clicar em “Consultar Proposituras” 

 

10 – Na lista gerada, observar no campo “fase atual” o requerimento de qual Comissão deseja 

consultar: 

 

11 – Feito isso, clicar no Requerimento e realizar a consulta: 



 

 

Dúvidas e auxílio técnico 

Para dúvidas sobre a operação do SPL contatar o Help Desk: ramal 6134 

Para dúvidas sobre conteúdo, elaboração e tramitação dos Requerimentos  contatar a Secretaria 

da respectiva Comissão (cada secretaria possui seu ramal próprio que pode ser consultado na 

lista de telefones do Portal da Alesp: Institucional – Lista telefônica OU através do link 

https://www.al.sp.gov.br/alesp/telefones/) ou ligar para o ramal 6359 (Divisão de Apoio às 

Comissões). 

 

https://www.al.sp.gov.br/alesp/telefones/

