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Requerimento de Informação 0214/2020

atl@casacivil.sp.gov.br <atl@casacivil.sp.gov.br>
Qua, 29/04/2020 11:43
Para:  jcampanilli@sde.sp.gov.broujcampanilli <jcampanilli@sde.sp.gov.broujcampanilli>; ymiyazono@sdect.sp.gov.br
<ymiyazono@sdect.sp.gov.br>; Danilo Antao Fernandes <d.antao@sde.sp.gov.br>; marcialves@sp.gov.br
<marcialves@sp.gov.br>

Senhor(a) Secretário(a)
Venho através deste, nos termos do artigo 20, inciso XVI, da Constituição
Estadual, solicitar esclarecimentos ao questionado no Requerimento de
Informação nº. 214, de 2020, de autoria da Deputada Adriana Borgo,
apresentado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para que
possamos dar atendimento.
Aproveito o ensejo para renovar meus protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,
Antonio Carlos Rizeque Malufe
Secretário Executivo, respondendo pelo expediente da Casa Civil

Clique no endereço abaixo para acessar o documento
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http%3A%2F%2Fwww.siale.sp.gov.br%2Fsiale%2Fscap.nsf%2FRequerimento%3FOpenForm%26n
ovo%3DNao%26chave%3D77678%26&amp;data=01%7C01%7Cd.antao%40sde.sp.gov.br%7C2e698b
3184e54b8638ed08d7ec4bb773%7C3a78b0cd7c8e492983d5190a6cc01365%7C0&amp;sdata=mqkol
S4PUPmIuyYdNkJ6fcqv%2BNP6xrrZ5I%2BY13wtCvE%3D&amp;reserved=0
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D.O. DE 28/04/2020 – PÁG. 6 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 214, DE 2020 

Nos termos do art. 20, inciso XVI da Constituição do Estado, combinado com os artigos 

165, inciso IV e 166 do Regimento Interno, solicito que a Sra. Secretária de Desenvolvimento 

Econômico, Patrícia Ellen da Silva, seja oficiada para prestar as seguintes informações: 

  1 – Projeção do valor a ser poupado durante o período do Estado de Calamidade 

do Estado de São Paulo em decorrência das ações propostas pelos Decretos 64.936 de 13 de 

abril de 2020 e 64.937 de 13 de abril de 2020; 

  1.2 – Valor poupado desde a publicação dos Decretos 64.936 de 13 de abril de 

2020 e 64.937 de 13 de abril de 2020 até o recebimento deste requerimento; 

  1.3 – Finalidade do valor poupado, dentre os quais, equipamentos adquiridos e 

Instituições, Programas e Hospitais assistidos; 

  2 – Número de habitantes que tenham sido efetivamente atendidos pelo item 

1.3. 

JUSTIFICATIVA 

 Considerando a função fiscalizadora no Poder Legislativo, prevista nos artigos 20, incisos 
XVI e XXIV, 32 e 33, inciso VIII da Constituição do Estado de São Paulo, na Lei 4.595 de 1985, 
artigos 7º e 9º e no Regimento Interno, artigos 31, inciso III, 34, § 4º, 133, inciso III, 165, inciso 
IV, 166 e 167, esta parlamentar solicita as informações supracitadas com o objetivo de garantir 
que todos os poderes estão unindo esforços e usando de todas as suas atribuições para o melhor 
enfrentamento desta crise.  

 Neste momento do país, faz-se necessário garantir que o maior número de pessoas 
afetadas pelos reflexos da pandemia do vírus Covid-19 sejam beneficiadas pelos projetos 
apresentados pelo Governo do Estado de São Paulo. Cumpre ainda ressaltar a importância de 
prestar contas às  população do Estado quanto aos programas adotados por meio do plano de 
contingência adotado pelo Executivo.  

 Na expectativa da atenção Exma. Sra. Secretária, sua equipe e órgão correspondente, 
solicito a apreciação desta, me colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos.  

 Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de estima e consideração. 

Sala das Sessões, em 27/4/2020. 

a) Adriana Borgo 
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Ofício

Número de Referência: GS/SDE 163/2020
Interessado: Casa Civil - Assessoria Técnico Legislativa
Assunto: Requerimento de Informação nº 214/2020

Excelentíssimo Senhor
Antonio Carlos Rizeque Malufe 
Secretário Executivo, respondendo pelo expediente da Casa Civil
Av. Morumbi, 4500, 1º andar
São Paulo - SP

 

Senhor Secretário,

        Com os meus cordiais cumprimentos, tendo recebido e-mail de Vossa Excelência
solicitando esclarecimentos sobre o teor do Requerimento de Informação nº 214/2020, informo
que, embora as questões do Requerimento tenham sido destinadas a esta Secretária, deixo de me
manifestar por não possuir a tutela das informações requeridas e tampouco a competência legal,
em razão das atribuições desta Pasta, previstas nos Decretos nº 43.422/98 e nº 59.773/2013.

         Depreende-se que, nos termos do artigo 5º do Decreto 64.936/2020, são outros os órgãos
da Administração Pública incumbidos de zelar pelo cumprimento das disposições nele
determinadas, e, consequentemente, acompanhar junto aos entes mencionados no artigo 1º do
mesmo Decreto a efetividade das medidas de redução de despesas, conforme transcrevo:

"Artigo 5º - A Secretaria de Governo, por meio da Corregedoria Geral da
Administração, e a Secretaria da Fazenda e Planejamento, por meio do
Departamento de Controle e Avaliação, dentro de suas atribuições, deverão
zelar pelo cumprimento das disposições deste decreto."

          Igualmente, com referência ao Decreto nº 64.937/2020, que determina medidas de redução
de despesas com pessoal e encargos sociais durante o período que especifica, devido à
necessidade de priorização de recursos para o combate à pandemia, o controle do orçamento e
dos valores eventualmente economizados nas diversas áreas da Administração Pública é
atribuição da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Já o controle quanto à admissão de
servidores compete à Secretaria de Governo. 

          Por derradeiro, as informações requeridas nos itens 1.3 e 2 do Requerimento de
Informação em epígrafe, quanto à destinação de valores eventualmente poupados a instituições,
programas e hospitais assistidos, bem como equipamentos adquiridos e número de habitantes

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Gabinete do Secretário

Classif. documental 006.01.10.003
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atendidos, a meu ver, em razão do tema, são questões cuja resposta incumbe à Secretaria de
Estado da Saúde.

          Na oportunidade, reitero protestos de consideração e apreço.
 
          Atenciosamente,
 

São Paulo, 25 de maio de 2020.

 

Patrícia Ellen da Silva
Secretária de Estado

Gabinete do Secretário

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Gabinete do Secretário
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