
EMENDA Nº 8, AO PROJETO DE LEI Nº 350, DE 2020 

 

Acrescentem-se os seguintes incisos VI e VII ao artigo 5º, do Projeto de Lei nº 

350, de 2020:  

Artigo 5º - [...] 

 

VI – todas as propostas feitas por potenciais fornecedores de bens ou 

prestadores de serviços; 

VII - texto integral dos contratos firmados; 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente emenda tem por finalidade incluir, no dever de prestação de contas 

relativamente aos recursos públicos utilizados nas ações de combate ao novo 

Coronavírus (Covid-19) a divulgação de todas as propostas apresentadas por potenciais 

fornecedores e prestadores de serviço, bem como dos contratos, ao fim, firmados.  

Como bem se sabe, esta Casa Legislativa aprovou Decreto de calamidade 

pública bastante amplo, conferindo, contra o voto desta Parlamentar, verdadeira carta 

branca ao Chefe do Poder Executivo, tanto no âmbito estadual, como no municipal, no 

que concerne à Capital.  

Ocorre que o estado de calamidade em si, ainda que conferido em termos 

amplos, não isenta o Poder Executivo de respeitar a res publica por meio dos princípios 

da legalidade, da moralidade, da transparência e da publicidade, todos insculpidos no 

artigo 37 da Constituição Federal.  

Pelo contrário, é exatamente nessa delicada fase que se espera da 

Administração Pública a utilização do princípio jurídico da transparência administrativa, 

vez que tal postura governamental corresponde a um verdadeiro escudo contra 

quaisquer condutas que possam vir eventualmente a materializar escândalos de 

corrupção, que, diga-se, já vêm ocorrendo em outros Estados da federação, valendo 

destacar que já houve, inclusive, prisões.  

O dispositivo que ora se objetiva emendar já tem o condão de prestigiar a 

transparência; entretanto, respeitosamente, a esta Parlamentar, parece incompleto, pois 

não prevê divulgação dos instrumentos firmados, nem das propostas feitas e 

desconsideradas.  



A esse respeito, vale mencionar que, em meio a todas as celeumas envolvendo 

a aquisição de respiradores, a ora subscritora logrou êxito em acessar os contratos 

firmados por outros Estados da Federação, muito facilmente, em seus sítios. Já no que 

concerne ao Estado de São Paulo, foi preciso oficiar e insistir muito para conseguir 

acesso a parte da documentação.   

  

A transparência das contratações feitas em meio à calamidade, todas à revelia 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, é medida que se impõe, até para espancar quaisquer 

dúvidas e facilitar a devida fiscalização pelo Poder Legislativo. Para que essa 

fiscalização possa ser efetiva, imperioso pleno conhecimento de todas as propostas 

feitas, analisadas e rejeitadas, bem como dos termos em que materializada a sagrada 

vencedora.  

Pelas razões expostas, reafirmando a importância do Projeto de Lei nº   de 2020 

no enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19), entende-se por bem o acolhimento 

da Emenda ora proposta. 

Sala das Sessões, em 19/5/2020. 

a) Janaina Paschoal 


