
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Gabinete da Deputada Estadual Janaina Paschoal 

 

Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – Ibirapuera – CEP 04097-900 – São Paulo – SP 
www.al.sp.gov.br 

 

São Paulo, 13 de novembro de 2020. 

 

Ofício nº 206/2020 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Dr. Dimas Tadeu Covas 

Diretor do Instituto Butantan 

 

 

Assunto: contratos firmados com o laboratório Sinovac Biotech. 

 

 

 

Tendo em vista a parceria firmada pelo Estado de São Paulo, por meio 

do Instituto Butantan, com o laboratório chinês Sinovac Biotech para produção de vacina 

contra o Covid-19, esta Parlamentar enviou o Requerimento de Informação nº 379 de 

2020 ao Exmo. Senhor Governador do Estado, solicitando informações detalhadas sobre a 

escolha da empresa e o protocolo que seria utilizado nos testes. Indagou, ainda, se a 

parceria implicaria aporte de dinheiro público. 

Em resposta, foi enviado o Ofício IB n. 138/2020, subscrito por Vossa 

Excelência, no qual explicou o processo que culminou na parceria com o laboratório 

chinês e asseverou que não haveria qualquer transferência de recursos públicos para a 

empresa. 

Tais informações também foram prestadas por ocasião da reunião 

virtual realizada na data de 25/06/2020, a pedido da presente subscritora. 

Ocorre que denúncias divulgadas pela CNN apontaram que o contrato 

contém cláusulas prevendo uma espécie de patrocínio pelo Instituto Butantan, a seu 

próprio custo.  

Diante desses fatos, a fim de esclarecer possíveis contradições entre as 

informações prestadas e assegurar maior transparência à população, esta Parlamentar 

solicita, respeitosamente, a Vossa Excelência, acesso à íntegra de todos os contratos 

firmados pelo Instituto Butantan e pelo Governo do Estado de São Paulo com o 

laboratório Sinovac Biotech. 
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Aproveita a oportunidade para renovar votos de elevada estima e 

consideração. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Janaina Paschoal 

Deputada Estadual 
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