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EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 31/2020,  
oriundo da Mensagem Governamental nº 103/2020. 

 
Art. 1º O Projeto de Lei Complementar nº 31/2020, que altera a Lei Complementar nº 827, de 30 
de junho de 2016, e a Lei nº 7.860, de 24 de setembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
 

“Art. 1º (...) 
(...) 

Art. 10 (...) 
(...) 
II – Encaminhar à autoridade do órgão competente 
propostas de concessão, permissão ou autorização de 
serviços, para que possam se manifestar acerca do 
interesse público na celebração do contrato referente à 
prestação dos serviços públicos regulados”. (...) 
 
 

 
Sala das Sessões, em 11 de agosto de 2020. 

 
 

Delegado Lorenzo Pazolini 
Deputado Estadual – REPUBLICANOS10  
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JUSTIFICATIVA  

 
A presente emenda visa aprimorar a proposta apresentada pelo Governo do Estado, com vistas a 
estabelecer a obrigatoriedade de que seja encaminhada a proposta de concessão, permissão ou 
autorização para a autoridade do órgão competente, para que assim possa informar à ARSP se há 
interesse público na celebração desse contrato de prestação de serviço público. 
 
Visto o exposto, conclamo o apoio dos nobres Pares à aprovação desta Emenda, por 
reconhecerem a importância e o interesse público que ela traduz. 
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