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(Covid-19), o Governo do Estado de São Paulo teria instalado 
equipamentos de videoconferência para possibilitar que fami-
liares de pessoas presas no sistema penitenciário realizassem 
visitas virtuais a seus entes.

Considerando que a Secretaria de Administração Peniten-
ciária sinalizou a retomada das visitas presenciais nas unidades 
prisionais (1), indaga-se:

1) Quantos equipamentos de videoconferência foram 
adquiridos e instalados em todo o sistema prisional?

2) Quais unidades prisionais receberam tais equipamentos?
3) Qual o valor total gasto com os equipamentos?
4) Todas as unidades do sistema, atualmente, possuem 

esses equipamentos?
5) Há algum plano de uso para esses equipamentos, com o 

retorno das visitas presenciais?
6) Seria possível destinar tais equipamentos para que a 

população presa pudesse ter aulas virtuais, sejam aulas regula-
res, sejam cursos profissionalizantes?

JUSTIFICATIVA
Esta Parlamentar recebeu, via e-mail, a informação de que 

vários Estados da Federação instalaram equipamentos de vide-
oconferência em unidades prisionais, a fim de serem utilizados 
em visitas virtuais durante o período de pandemia, evitando 
possíveis contaminações.

Ocorre que, com a diminuição do número de casos de 
pessoas infectadas pelo novo Coronavírus e com a reabertura 
gradual dos serviços do Estado, o fim para o qual esses equipa-
mentos foram adquiridos não mais se justificaria.

Por essa razão, esta Parlamentar vem, respeitosamente, à 
presença de Vossa Excelência, requisitar que sejam respondidos 
os questionamentos anteriormente elencados, a fim de esclare-
cer a quantidade e o valor dos equipamentos de videoconferên-
cia adquiridos, bem como se já existe, por parte desta Secreta-
ria, um plano para destinação dos aparelhos para outros locais.

Ademais, haja vista a importância de preparar a população 
carcerária para o retorno à sociedade, indaga-se se há a possi-
bilidade de dar a esses equipamentos o bom uso de educar essa 
mesma população, inclusive, com cursos profissionalizantes, 
destacando-se a segurança que o ensino à distância permite.

Sala das Sessões, em 3/11/2020.
a) Janaina Paschoal
(1) Disponível em: http://www.sap.sp.gov.br/noticias/pauta-

13-10-20.html#top.

 REQUERIMENTOS

 ALTAIR MORAES
1474/2020
Propõe um voto de congratulações pelo aniversário do 

município de Franco da Rocha.
1475/2020
Propõe um voto de congratulações pelo aniversário do 

município de Cosmópolis.
1476/2020
Propõe um voto de congratulações pelo aniversário do 

município de Tremembé.
1477/2020
Propõe um voto de congratulações pelo aniversário do 

município de Nazaré Paulista.
1478/2020
Propõe um voto de congratulações pelo aniversário do 

município de Águas de Lindóia.
1479/2020
Propõe um voto de congratulações pelo aniversário do 

município de Santana de Parnaíba.
1480/2020
Propõe um voto de congratulações pelo aniversário do 

município de Lorena.
RICARDO MADALENA
1482/2020
Propõe um voto de congratulações pelo aniversário do 

município de Rosana.
1483/2020
Propõe um voto de congratulações pelo aniversário do 

município de São Carlos.
1484/2020
Propõe um voto de congratulações pelo aniversário do 

município de Taciba.
1485/2020
Propõe um voto de congratulações pelo aniversário do 

município de Espírito Santo do Turvo.
THIAGO AURICCHIO
1481/2020
Propõe um voto de pesar pelo falecimento da Sra. Antonia 

Uccelli Dal'Mas.

 REQUERIMENTO DE URGÊNCIA
PL Nº 245/2019
Requeremos, nos termos regimentais, em regime de urgên-

cia para o Projeto de Lei nº 245, de 2019, de autoria do Deputa-
do Estadual Wellington Moura, que proíbe a ideologia de gêne-
ros nas escolas das redes pública e de ensino privado no Estado.

A presente solicitação de urgência justifica-se pela rele-
vância da matéria tratada na referida proposição, demandando 
uma deliberação mais rápida para afastar o risco de perecimen-
to do seu objeto.

Sala das Sessões, em 3/11/2020.
a) Jorge Wilson Xerife do Consumidor

 REQUERIMENTOS SOLICITANDO LICENÇA
ED THOMAS, nos termos do artigo 84, inciso III, do Regi-

mento Interno, no período de 2 a 13/11/2020.
FREDERICO D´AVILA, nos termos do artigo 84, inciso III, do 

Regimento Interno, no período de 4 a 8/11/2020.
REINALDO ALGUZ, nos termos do artigo 84, inciso II, do 

Regimento Interno, no período de 2 a 11/11/2020.

 INDICAÇÕES

 ALEXANDRE PEREIRA
3812/2020
Indica ao Sr. Governador a liberação de recursos para aqui-

sição de uma estação Meteorológica para o Núcleo de Proteção 
e Defesa Civil do Município de Franco da Rocha.

ALTAIR MORAES
3814/2020
Indica ao Sr. Governador a liberação de recursos para a 

Corporação Musical Lyra Queluzense, no município de Queluz.
MARCOS DAMASIO
3813/2020
Indica ao Sr. Governador a expansão da circulação dos 

trens de passageiros da Companhia Paulista de Trens Metropoli-
tanos (CPTM) até o Distrito de César de Souza, no município de 
Mogi das Cruzes.

André/SP. Essa fábrica está expandindo sua área construída 
para os terrenos vizinhos. No mesmo local, convivendo com a 
instalação fabril encontram-se famílias que compõem a favela 
Homero Thon, que há muito tempo convivem com a promessa 
da construção de moradia, mas que até hoje não foi concreti-
zada.

Encaminho esse requerimento de informação, certa de 
que é papel do legislativo paulista fiscalizar as ações do Poder 
Público, mediar conflitos entre executivo e a população geral, 
bem como cobrar providências para que os interesses da popu-
lação sejam atendidos e seus direitos garantidos.

Sala das Sessões, em 3/11/2020.
a) Monica da Mandata Ativista

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 705, DE 2020
Nos termos do artigo 20, XVI, da Constituição do Estado, 

combinado com o artigo 166 do Regimento Interno, requeiro 
que se oficie ao Senhor Secretário de Projetos, Orçamento e 
Gestão requisitando-lhe as informações a seguir.

1. Por quais motivos foi interrompida a parceria do Institu-
to de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São 
Paulo - IAMSPE com a Faculdade de Medicina do ABC (FMABC-
-FUABC)?

JUSTIFICATIVA
Vivemos em meio a pandemia de Covid-19, onde o estado 

de São Paulo com mais de 500 mil casos segue como o epicen-
tro do coronavírus no Brasil. A sobrecarga sobre os serviços de 
saúde é uma realidade e neste momento não parece justificável 
que se interrompam contratos de saúde.

Entendendo que é tarefa deste gabinete fiscalizar as ações 
do executivo, bem como auxiliar na elaboração de políticas 
públicas que garantam a saúde da população se faz necessário 
este requerimento de informação.

Sala das Sessões, em 3/11/2020.
a) Monica da Mandata Ativista

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 706, DE 2020
Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do 

Estado de São Paulo, combinado com o artigo 166 da XIV 
Consolidação do Regimento Interno, requeiro seja oficiado ao 
Senhor Secretário do Estado da Saúde, para que preste as infor-
mações a seguir expostas.

Segundo informações prestadas pelo Secretário Executivo 
desta Secretaria Estadual de Saúde, com relação ao Processo 
nº 2020/16.884, que culminou na contratação pelo Governo 
do Estado de São Paulo da empresa Hichens Harrison Capital 
Partner LLC., foram entregues 1.280 respiradores advindos da 
China, sendo 920 ventiladores pulmonares modelo SH300 e 360 
ventiladores de anestesia modelo AX400.

Além disso, segundo informações prestadas pelo próprio 
Governo (1), foram adquiridos pela Fundação Butantan 1.500 
respiradores, modelo Biyovent, da Turquia, destinados ao Estado 
de São Paulo. Nesse sentido, questiona-se:

1) Qual a destinação dada aos 1.280 ventiladores chine-
ses? Requer-se sejam informados, detalhadamente, quais os 
equipamentos de saúde que receberam os aparelhos e onde 
eles se encontram alocados atualmente, indicando-se as quanti-
dades e a data do recebimento.

2) Qual a destinação dada aos 1.500 ventiladores turcos? 
Requer-se sejam informados, detalhadamente, quais os equi-
pamentos de saúde que receberam os aparelhos e onde eles se 
encontram alocados atualmente, indicando-se as quantidades e 
a data do recebimento.

JUSTIFICATIVA
O contrato firmado com a empresa Hichens Harrison, pelo 

Governo de São Paulo no bojo do Processo nº 2020/16.884, 
tratava, inicialmente, da compra de 3.000 ventiladores pul-
monares e de anestesia. Contudo, tendo em vista que o des-
cumprimento do contrato, procedeu-se a uma repactuação, 
chegando ao número final de 1.280 itens, pelo valor total de 
R$242.247.500,00.

Segundo informado no Ofício G. S. 2329/2020, enviado 
pelo Secretário Executivo da Secretaria da Saúde, em resposta 
ao Requerimento de Informação nº 327/2020 de autoria desta 
Parlamentar, os 1.280 ventiladores teriam sido entregues até o 
dia 29/07/2020.

Paralelamente, o Governo do Estado também adquiriu 
1.500 ventiladores da Turquia, por meio da Fundação Butantan, 
pelo valor total de R$174.000.000,00.

Considerando que, com a diminuição do número de casos 
de pessoas infectadas pelo Covid-19 no Estado de São Paulo, 
muitos dos leitos abertos para atendimento exclusivo de 
pacientes com o vírus foram fechados, requer-se, nesta opor-
tunidade, que seja informada a destinação dada a cada um 
dos ventiladores/respiradores adquiridos, pois esses recursos 
públicos não podem se perder.

Ademais, cumpre ressaltar que com a chegada de uma 
segunda onda do novo Coronavírus na Europa e nos Estados 
Unidos e constatado o aumento do número de casos já no 
estado de Santa Catarina, faz-se necessário zelar para que os 
hospitais que atendem o SUS estejam devidamente preparados 
para um aumento na demanda, sendo certo que os Governos 
Estadual e Municipal de São Paulo podem ter se precipitado em 
desmontar os Hospitais de Campanha instalados no início da 
pandemia a custos elevados.

Nesse sentido, quer-se, com o presente Requerimento de 
Informações, assegurar que, no caso de uma possível segunda 
onda também no Estado de São Paulo, a população tenha 
a garantia de que os ventiladores adquiridos da China e da 
Turquia estarão disponíveis para os pacientes que deles necessi-
tarem. E, ainda que Deus nos poupe dessa situação, que os ven-
tiladores/respiradores adquiridos com dinheiro público possam 
ser utilizados para o tratamento de outras enfermidades.

Com fulcro no exposto, esta Parlamentar vem, respeitosa-
mente, à presença de Vossa Excelência, requisitar que sejam 
respondidos os questionamentos anteriormente elencados.

Sala das Sessões, em 3/11/2020.
a) Janaina Paschoal
(1) Disponível em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/sala-

-de-imprensa/release/sp-recebe-da-turquia-650-respiradores-e-
-totaliza-compra-de-15-mil/.

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 707, DE 2020
Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do 

Estado de São Paulo, combinado com o artigo 166 da XIV 
Consolidação do Regimento Interno, requeiro seja oficiado ao 
Exmo. Senhor Nivaldo Cesar Restivo, Secretário de Administra-
ção Penitenciária do Estado de São Paulo, para que preste as 
informações a seguir expostas.

Segundo informações recebidas pela presente subscritora, 
com o início da pandemia causada pelo novo Coronavírus 

dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para verificar 
a razoabilidade do seu impacto econômico”.

A aplicação desse dispositivo às Administrações Públicas 
Estaduais tem fundamento nos princípios da livre iniciativa e 
livre concorrência, estabelecidos nos artigos 1º, IV, e 170 da 
Constituição da República.

As informações solicitadas por meio deste requerimento 
são fundamentais para a compreensão do alcance e real impac-
to que a nova regulação causará no setor serviço intermunicipal 
de transporte coletivo de passageiros do estado de São Paulo.

Sala das Sessões, em 3/11/2020.
a) Sergio Victor a) Ricardo Mellão a) Arthur do Val

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 701, DE 2020
Nos termos do artigo 20, inciso XVI, da Constituição do 

Estado de São Paulo, combinado com o artigo 166 do Regimen-
to Interno, requeiro seja oficiado ao Sr. Secretário de Governo, a 
fim de que preste as seguintes informações, relativas às ativida-
des da Corregedoria Geral da Administração, órgão integrante 
da estrutura básica daquela Pasta:

1. O que vem sendo feito para que a fiscalização retorne 
e não haja prejuízo na liberação de recursos do CONDECA e 
emendas parlamentares impositivas?

2. Ou na impossibilidade de retorno da fiscalização nos 
moldes ordinários, o que vem sendo feito para substituí-los?

JUSTIFICATIVA
A ausência de fiscalização, formalidade essencial para o 

recebimento de recursos por parte das entidades do terceiro 
setor, impede o repasse das aludidas verbas, e, por consequên-
cia impõe prejuízo às atividades de reconhecido impacto social.

Diante do exposto, os questionamentos expendidos justifi-
cam o Requerimento de Informação em tela.

Sala das Sessões, em 3/11/2020.
a) Altair Moraes

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 702, DE 2020
Nos termos do artigo 20, XVI, da Constituição do Estado de 

São Paulo, combinado com o artigo 166 do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa de São Paulo requer que se oficie ao 
Senhor Secretário de Justiça e Cidadania requisitando-lhe as 
informações a seguir:

1. Qual é o número total de adolescentes em cumprimento 
de medidas educativas — em todas as unidades da Fundação 
Casa — diagnosticados com COVID-19 desde a publicação do 
Decreto Nº 64.881, de 22/3/2020?

2. Do total de adolescentes sob custódia do sistema socio-
educativo paulista, infectados pelo Coronavírus, quantos vieram 
a óbito em função do vírus?

JUSTIFICATIVA
É sabido que uma das medidas de profilaxia recomendadas 

contra a infecção pelo Coronavírus é o distanciamento social. 
No entanto, dentro do contexto do sistema socioeducativo bra-
sileiro o distanciamento social não é possível, isso porque é de 
notório saber a condição de insalubridade e de lotação desses 
estabelecimentos.

A pandemia do Coronavírus, portanto, expõe ainda mais 
a fragilidade das medidas de saúde adotadas nos estabele-
cimentos de custódia educacional sob gestão da Fundação 
Casa. Nesse sentido, cabe aos representantes do legislativo 
cobrar ações de proteção aos adolescentes, fiscalizando e 
comunicando à sociedade as consequências da pandemia sob 
a saúde e vida dos jovens em processo de ressocialização, a fim 
de responsabilizar os gestores do executivo acerca de possíveis 
improbidades e dar transparência aos cidadãos sobre a gestão 
pública no período de emergência sanitária.

Sala das Sessões, em 3/11/2020.
a) Monica da Mandata Ativista

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 703, DE 2020
Nos termos do artigo 20, XVI, da Constituição do Estado de 

São Paulo, combinado com o artigo 166 do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa de São Paulo requer que se oficie ao 
Senhor Secretário de Administração Penitenciária requisitando-
-lhe as informações a seguir:

1. Qual é o número total de encarcerados — em todo o 
sistema penitenciário paulista —diagnosticados com COVID-19 
desde a publicação do Decreto Nº 64.881, de 22/3/2020?

2. Até o momento, qual é o número total de óbitos decor-
rentes da infecção por COVID-19 na população de detentos do 
sistema penitenciário paulista?

JUSTIFICATIVA
É sabido que uma das medidas de profilaxia recomendadas 

contra a infecção pelo Coronavírus é o distanciamento social. 
No entanto, dentro do contexto do sistema prisional brasileiro 
o distanciamento social não é possível, isso porque é de notório 
saber a condição de insalubridade e de lotação dos estabeleci-
mentos de custódia que, nas palavras do STF, se caracteriza por 
um estado de coisas inconstitucional.

Essas condições desumanas existentes nos presídios bra-
sileiros se repetem como regra nos presídios do Estado de São 
Paulo, que possui a maior população carcerária do país. Logo, 
as demandas sanitárias inéditas trazidas pela pandemia devem 
ser observadas e seguidas pelas autoridades penitenciárias do 
Estado.

Nesse sentido, cabe aos representantes do legislativo 
cobrar ações de proteção aos encarcerados e aos agentes peni-
tenciários, fiscalizando e comunicando à sociedade as consequ-
ências da pandemia sob a saúde e vida dos presidiários e dos 
trabalhadores penitenciários de São Paulo, a fim de responsabi-
lizar os gestores do executivo e dar transparência aos cidadãos.

Sala das Sessões, em 3/11/2020.
a) Monica da Mandata Ativista

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 704, DE 2020
Nos termos do artigo 20, inciso XXIV da Constituição do 

Estado de São Paulo, combinado com o artigo 166 da XIV Con-
solidação do Regimento Interno requeiro seja oficiado o Senhor 
Governador do Estado, para que responda o que segue:

1. O terreno localizado na Avenida Capuava, nº 1160 em 
frente a Av. Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, nº 894 na 
cidade de Santo André/SP pertence ao Poder Público?

2. Se sim, porque existe uma fábrica particular instalada 
no terreno?

3. Se não, quais são os projetos do Poder Público para 
o terreno? Há previsão de construção e entrega de moradia 
popular?

JUSTIFICATIVA
Moradores do local solicitaram o apoio deste mandato pois 

segundo eles existe uma fábrica - propriedade privada - instala-
da no terreno localizado na Avenida Capuava, nº 1160 - Santo 

-Haveria a introdução do POLIAMOR no qual será ensinado 
que o (a) aluno(a) poderá amar todas as pessoas ao mesmo 
tempo, pouco importando o sexo.

-Seria a desconstrução das características biológicas que 
tornam um homem, um homem; e uma mulher, mulher!

-Efeitos danosos seriam trazidos para a nossa juventude.
-Qual a importância pedagógica desta ideologia de gêne-

ro????? É ZERO! Que o STF não acolha esta absurda pretensão.
-Precisamos que as nossas crianças tenham um ensino de 

qualidade nas áreas do conhecimento humano (ciências exatas, 
humanas e biológicas) para que possam ter um FUTURO PRO-
MISSOR e não TRANSGRESSOR!!!

-Portanto, é nosso dever preservarmos os costumes e os 
valores cristãos consagrados de um povo, dentre os quais, res-
peitarmos a formação moral de nossas crianças e repudiarmos 
a precoce e nociva sexualização infantil.

-Com tais considerações e estando evidenciados a rele-
vância e o interesse público de que a matéria se reveste, é que:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
com fulcro no artigo 154 do regimento interno consolidado, 
manifesta o seu REPÚDIO à AÇÃO DIRETA DE INCONSTITU-
CIONALIDADE -ADIN 5668 IMPETRADA PELO PSOL NO STF, em 
razão dos efeitos danosos que traria à sociedade brasileira seu 
eventual acolhimento pela nossa Suprema Corte. Que desta 
manifestação seja dada ciência ao STF, às Presidências da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Direção nacional 
e estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular, Reverendo 
Mario de Oliveira (nacional), Reverendo Antonio Carlos Stefan 
(estadual) e ao líder da igreja Renascer em Cristo Apostolo 
Estevam Hernandes.

Sala das Sessões, em 3/11/2020.
a) Carlos Cezar

 REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 699, DE 2020
Nos termos do artigo 20, inciso XXIV da Constituição 

do Estado de São Paulo, combinado com o artigo 166 da XIV 
Consolidação do Regimento Interno e em razão do contrato 
firmado entre o Governo de São Paulo e o laboratório chinês 
Sinovac Biotech para a produção e fornecimento da vacina 
CoronaVac, contra o Covid-19, requeiro seja oficiado ao Senhor 
Governador do Estado de São Paulo, para que preste as seguin-
tes informações:

1- Explicar quais os motivos que fizeram o Governo assinar 
contrato com a empresa chinesa e não com outras empresas, 
que também estão em processo de produção / pesquisa da vaci-
na, como por exemplo, com a desenvolvida pela farmacêutica 
AstraZeneca junto à Universidade de Oxford?

2- Quais os motivos que fizeram o Governo do Estado 
firmar contrato com uma empresa que ainda não teve a eficá-
cia de sua vacina comprovada, e ainda sem a autorização da 
ANVISA?

3- Qual o valor do contrato? Já houve algum pagamento? 
Em caso positivo, trata-se de dinheiro público? Qual a fonte de 
recursos?

4- Há alguma cláusula no contrato que preveja alguma 
restituição de valores caso a vacina não apresente a eficácia 
esperada e ou apresente efeitos colaterais indesejáveis que 
inviabilize a vacinação em massa?

5- Fornecer cópia integral do contrato firmado entre o 
Governo do Estado de São Paulo e a empresa chinesa Sinovac 
Biotech.

JUSTIFICATIVA
O Governo de São Paulo assinou contrato com o laborató-

rio chinês Sinovac para fornecimento, até dezembro deste ano, 
de 46 milhões de doses da vacina CoronaVac e transferência 
tecnológica para fabricação de doses da vacina contra o coro-
navírus, pelo Instituto Butantan.

No entanto, em tempos de pandemia, onde a emergência 
e urgência viraram base para todas as justificativas de compras 
e contratações realizadas pelo Poder Público, mais uma vez, 
não foi dada a devida transparência aos motivos e aos critérios 
utilizados para a referida contratação, assim como não foram 
devidamente esclarecidas quais seriam as consequências caso 
a vacina não tenha eficácia ou tenha efeitos colaterais indesejá-
veis a ponto de inviabilizar a vacinação em massa.

Desta forma, se faz necessária a resposta do presente 
requerimento, a fim de sanar a ausência de esclarecimentos e 
tendo em vista a transparência com relação ao erário público.

Sala das Sessões, em 3/11/2020.
a) Major Mecca

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 700, DE 2020
Nos termos do artigo 20, XVI, da Constituição do Estado, 

combinado com o artigo 166 do Regimento Interno, requeiro 
que se oficie o Diretor Geral da Agência de Transportes do 
Estado de São Paulo (“ARTESP”), Sr. Milton Roberto Persoli, 
para que apresente os fatos que motivaram a Consulta Pública 
03/2020, juntamente com a Análise do Impacto Regulatório 
- AIR, na forma do artigo 5º da Lei Federal 13.874/2019, com 
a demonstração das externalidades positivas e negativas aos 
fretadores e plataformas de tecnologia.

JUSTIFICATIVA
Como deputados estaduais eleitos, temos como obriga-

ção fiscalizar e requisitar informações e esclarecimentos aos 
Secretários de Estado, diretores, dirigentes e superintendentes 
de órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, sobre 
assuntos relacionados com sua pasta ou a matéria sujeita à 
fiscalização da Assembleia.

Nós tomamos conhecimento da Consulta Pública nº 
03/2020 da ARTESP, que tem por objetivo “colher sugestões e 
contribuições para a minuta de Portaria que trata da regula-
mentação da prestação do serviço intermunicipal de transporte 
coletivo de passageiros sob os regimes de fretamento eventual 
e contínuo”.

Tal resolução, na forma como foi proposta para consulta 
pública, impõe diversas restrições às atividades de fretadores e 
plataformas de tecnologia que promovem o acesso ao serviço 
intermunicipal de transporte coletivo de passageiros, tais como 
“Buser” e “4Bus”.

Com efeito, o prazo para apresentar sugestões expirará 
no próximo dia 09 de novembro de 2020, e, até o momento, 
não houve apresentação de estudos de impacto para o setor, 
sociedade e consumidores, que serão os principais afetados 
com essa medida.

Nesse sentido, a Lei Federal 13.874/2019, no seu artigo 5º, 
estabelece que as alterações em atos normativos de entidades 
da Administração Pública “serão precedidas da realização de 
análise de impacto regulatório, que conterá informações e 

VISITE NOSSAS LIVRARIAS:
· livraria.imprensaofi cial.com.br – Livraria Virtual

· Rua XV de novembro, 318 – 2ª a 6ª das 9h as 18h

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 4 de novembro de 2020 às 01:50:59.
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