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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. 18 O poder decisório da ARSP é de caráter 
colegiado para as atividades administrativas, 
financeiras e técnicas, podendo àquelas elencadas em 
regulamento serem delegadas a um Diretor em 
especial desde que haja concordância da Diretoria 
Colegiada.  
(...) 
§3º A ARSP promoverá consultas e/ou audiências 
públicas previamente à edição de resoluções e à 
aprovação de diretrizes, níveis, estruturas, reajustes e 
revisões tarifárias, disponibilizando informações para 
consultas de interessados, no prazo não superior a 20 
dias.  

 
Art. 2º Fica suprimido o §4º do art. 18, incluído pelo art. 1º do PLC 31/2020.  
 

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 um rol de atividades que podem ser delegadas a um Diretor específico, que se fará 
mediante regulamento, com aprovação da Diretoria Colegiada. 
 
Visa também adequar a presente proposição ao prazo estabelecido pela Lei Federal nº 12.527, de 
18 de novembro de 2011 – Lei de Acesso à Informação - para resposta de qualquer requerimento 
feito ao Poder Público. 
 
Por fim, essa Emenda tem o objetivo de suprimir a inclusão do §4º no art. 18 da Lei Complementar 
nº 827/2016, para que não haja prazos para a resposta de requerimentos ou consultas diversos 
daqueles estipulados pela Lei de Acesso à Informações. 
 
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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