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COMISSÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS 

17.11.2015 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PTB - Havendo número 

regimental de senhores deputados, declaro aberta a 6ª reunião extraordinária da 

Comissão de Atividades Econômicas da 1ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. 

A reunião, conforme requerimento elaborado pelo deputado Edmir Chedid, por 

solicitação da Aprecesp, presidida pelo prefeito Bozola, e aprovado por esta Comissão, 

tem a finalidade de realizar esta audiência pública para discutir assuntos relacionados à 

liberação de recursos do Dade, Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das 

Estâncias, no corrente ano, às nossas estâncias turísticas do estado de São Paulo. 

Registro, com muita alegria, a presença dos deputados desta Comissão. A 

deputada Célia Leão, além de membro da Comissão, é a presidente e coordenadora da 

Frente Parlamentar do Turismo nesta Casa, realizando um brilhante trabalho de apoio às 

estâncias e ao futuro desenho dos interesses turísticos. 

Quero registrar a presença do deputado Ed Thomas, companheiro de comissão e 

de defesa da causa. Permanentemente ele se faz presente nesta defesa. Saúdo o deputado 

caçula da Casa, Cezinha de Madureira, que é um grande dinâmico. Ele já chegou 

abraçando a causa com todos nós. 

Está presente o nosso sempre vice-presidente desta Comissão, deputado Reinaldo 

Alguz, que sempre pertenceu à Comissão, lutando pelos interesses turísticos, em 

especial os das estâncias. Cumprimento o deputado Marcos Damasio, que fez questão 

de estar aqui para apoiar esta causa. Saúdo ainda o nosso autor, que foi o provocador, o 

solicitador e o idealizador deste encontro, deputado Edmir Chedid, 2º secretário desta 

Casa. 

Com certeza, outros colegas passaram por aqui, mas faço questão de registrar a 

presença do sempre deputado Zuppo. Ele é um grande amigo e possui uma história 

nesta Casa e na Câmara Federal. Hoje, empresta a sua experiência para a Aprecesp. 

Como se trata exclusivamente de uma audiência pública, já que compõe a mesa o 

proponente, eu quero convidar para compor a mesa o presidente da Aprecesp, que é 
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prefeito da cidade de Socorro, senhor André Bozola, e o diretor do DADE - 

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, Dr. Adalberto Ferreira. 

Esta audiência pública nasceu da preocupação de todos os deputados, dos nossos 

prefeitos, das estâncias e, em particular e da liderança da Aprecesp que, preocupada 

com os municípios, repercutiu essa preocupação que chegou a esta Comissão por meio 

do deputado Edmir Chedid. 

Gostaríamos de ouvir, portanto, as palavras iniciais do proponente desta audiência 

pública, deputado Edmir Chedid. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Nobre presidente Itamar Borges, nobres 

deputados Célia Leão, Ed Thomas, Cezinha da Madureira, Reinaldo Alguz e Marcos 

Damasio, prefeito André Bozola, presidente da Aprecesp, Adalberto Ferreira, diretor do 

Dade, cumprimento o Zuppo em nome de todas as outras autoridades presentes, 

prefeitos, secretários de Turismo e assessores de deputados. 

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, nobre deputado Itamar Borges, a sua 

pronta iniciativa de votar rapidamente, na Comissão, tão logo quando falei com Vossa 

Excelência, para que esta audiência pudesse ser realizada. Nós vimos o seu empenho e o 

empenho da sua equipe, da Comissão e de todos os deputados para realizar esta 

audiência pública. 

Estamos no final do ano e o Orçamento está tomando conta de toda a Casa. Há 

aumento de impostos e todos os deputados estão buscando recursos para o pagamento 

das usas emendas. Sabemos da importância desta Comissão. Sem ela, a Assembleia 

Legislativa também tem dificuldades em funcionar. A atividade econômica é 

importantíssima no Estado. 

Em conversa com o presidente André Bozola e outros prefeitos, estamos vendo 

que neste ano - e não estou criticando ninguém - não está ocorrendo o pagamento para 

as estâncias. Quer dizer, o valor que talvez não fosse tão importante há dois ou três anos 

é muito importante hoje. 

Com essa crise econômica, ética, financeira e de credibilidade que assolou o país, 

as prefeituras estão passando momentos muito difíceis, atrasando pagamentos. O ICMS 

reduziu muito e nós entendemos o esforço do senhor governador. O Estado é mais 

ajustado do que muitos outros, mas quero entender que o fundo das estâncias é uma 

verba carimbada. Ele é um recurso que é de um fundo. Em minha opinião, ele não 

poderia nem ser contingenciado em 25%. 
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É este debate importante e esta audiência pública que venho pedir aos senhores 

deputados e à Comissão, porque é fundo. Não é fundo da casa de ninguém, é o fundo 

das estâncias de 70 cidades que dependem muito desses recursos. Os prefeitos, muitas 

vezes, já fizeram licitação, receberam a primeira parcela, mas reclamam não ter 

recebido a segunda. 

Precisamos identificar onde está o problema. Esse é o grande questionamento. 

Onde parou? Por que parou? Falta o empenho de quem? O empenho propriamente dito 

da Fazenda? Porque a notícia é que os empenhos amanhã se encerram. Para a 

Assembleia Legislativa, pelo menos, amanhã estamos encerrando todos os empenhos. 

É claro que, pelo decreto do Sr. Governador, existem brechas para abrir, para 

reempenhar até o final do ano. Nós, aqui na Assembleia, com certeza vamos reabrir o 

Orçamento. A Fazenda pode reclamar um pouquinho, mas todo ano isso acontece, pois 

há restos a pagar, há recursos. E a mesma coisa, eu entendo, acontece com o fundo. Em 

relação ao fundo das estâncias, os recursos teriam que estar lá.  

Senhor  Presidente Itamar, sei que Vossa Excelência foi prefeito e entende muito 

mais do que eu. Agradeço os elogios que Vossa Excelência fez na minha chegada, mas 

quando nos tornamos professores é porque já estamos em um momento em que vamos 

curtir um pouquinho e depois nos aposentar, já estamos muito maduros. Estou aqui há 

21 anos, deputado Itamar, e vejo que as estâncias são sempre prejudicadas. Sempre. 

Tenho que colocar isso para Vossa Excelência. Meu pai foi prefeito cinco vezes, meu 

irmão foi prefeito uma vez, meu avô foi prefeito uma vez.  

Vejo que as estâncias, o turismo é deixado para depois. Estamos vivendo um 

momento em que a crise econômica não deixa que o turista daqui viaje para fora. É 

ótimo para o Brasil, pois estimula o turismo interno. Temos grandes belezas naturais 

aqui em nosso estado. Por outro lado, se o estado não põe um pouquinho do dinheiro... 

É pouquinho, é pouquíssimo.  

Eu cheguei aqui há algum tempo, quando foi feito um acordo com o PSDB, que 

administra o estado há 21 anos e que eu apoio na maioria das questões, pois acho o 

governador um homem sério e dedicado. É claro que existem desvios de conduta em 

todas as áreas e segmentos da sociedade, mas o governador é um homem justo, um 

homem correto.  

Nós fizemos um acordo: a verba do Dade, do antigo Fumest, representava dez 

vezes o valor que temos hoje. Dez vezes! Reduzimos o valor da época a 10%, contando 

com um compromisso do PSDB, do governo Mário Covas, cujo vice era o Geraldo 
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Alckmin, sendo, portanto, a mesma coisa. É prosseguimento, é continuidade. Não é 

continuísmo, mas continuidade de um projeto de governo. Era um compromisso de 

pagar em dia, todos os anos. Na época, era uma bagunça: não pagavam, pagavam o que 

queriam, quando queriam.  

Então, criou-se o Dade, criou-se esse fundo, de autoria do deputado Nabi Chedid, 

que foi meu tio. A autoria desse projeto é dele. Ele trabalhou muito, juntamente com o 

Zuppo e outras pessoas do turismo, para formar isso e ter esse acordo. É melhor receber 

10% do que se tinha do que ter 100% e não receber nada. Não é melhor assim? Só que 

hoje não pagam. O governo não está pagando.  

Não sei se o problema é o Dade, senhor Diretor. Não sei se são os senhores que 

não têm capacidade operacional para fazer os convênios andarem. Talvez falte equipe 

técnica, faltem recursos, pois é uma secretaria que o Governo do Estado queria extinguir 

no início deste ano. A conversa de extinção dessa secretaria é do final do ano passado. É 

uma secretaria que nunca poderá ser extinta, a Secretaria de Turismo. É a que 

movimenta, é a que gera empregos. O Sr. Governador está cansado de contar a história 

dos robôs da indústria de automóveis que foram abrir em São José dos Campos. 

Quantos postos de trabalho? Trezentos robôs.  

No turismo é diferente. Abre-se uma pousada, geram-se empregos. Abre-se um 

bar: emprego. Abre-se um local turístico: emprego, emprego, emprego. O que estamos 

precisando criar hoje são empregos e as cidades dependem desses recursos, senhor 

Presidente. Alguém tem que ser responsabilizado por isso.  

Desculpe, vou ser claro. Temos que ser objetivos neste momento em que estamos 

chegando ao apagar das luzes do ano. Foram os Sr. Prefeitos, com suas equipes 

técnicas, que não entregaram os projetos ao Dade? Foi o Dade que não teve capacidade 

operacional? Não estou falando capacidade técnica, Sr. Diretor, de forma alguma. A 

todos os que estão no Dade e no Turismo eu devo respeito, a não ser pelo adjunto que 

está lá, que eu conheço muito bem. É operacional? Ou é uma determinação? “Vamos 

dar uma pedalada nas estâncias porque não temos dinheiro”. Não ter dinheiro não é 

vergonha para ninguém. Estamos em um momento difícil.  

Mas é preciso clarear, deputado Itamar. É isso que eu queria pedir. Foi por isso 

que pedimos representantes da Secretaria da Fazenda, do Turismo e das estâncias, foi 

para clarear isso um pouquinho e para que Vossa Excelência e os deputados da 

comissão pudessem fazer a gestão que sempre fizeram em favor das estâncias, da 
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criação das cidades de interesse turístico, que também chamo de estâncias. É preciso 

pagar.  

Como fica esse crédito que o governador Geraldo Alckmin acumulou durante 

esses 21 anos? É um homem cheio de crédito, administrador, cumpridor de seus 

compromissos. Precisamos achar quem é o culpado. Sempre vejo isso no gabinete do 

Itamar Borges, ele nunca é culpado de nada. No meu também, sempre tem um assessor 

que responde por aquilo que errou. Deputado nunca erra, governador menos ainda. 

Prefeito também acha lá um secretário.  

Mas o que está acontecendo? É isso que queremos entender. Não têm dinheiro e 

não vão pagar? Vão reprogramar para o ano que vem? Vão deixar empenhado o valor 

do fundo, dos 100%, para que no ano que vem as prefeituras possam receber? Ou vão 

dar uma pedalada em 25 por cento? Vão empenhar os 75% ou vão empenhar só os 30 

ou 40% que estão lá?  

A Secretaria da Fazenda não está aqui, mas a sua assessoria parlamentar se faz 

presente. Está ali, o Marcos. Leve essa questão para lá. É uma pena que não tenha vindo 

ninguém, muito menos o Serralha, que acompanha o Dade de perto e poderia dar uma 

posição total. Como é que está isso? Como é que vai ficar? Os prefeitos querem saber: 

“Vou receber isso ou não vou? Toco a obra ou falo para a empreiteira demitir todo 

mundo e ir embora pra casa, deixando um monte de gente desempregada e a obra 

parada? Comunico o Tribunal de Contas que a obra não está sendo feita porque não tem 

recursos?”.  

Prefeitos só apanham do Tribunal de Contas, hoje em dia, assim como presidentes 

de câmara. Tem ainda o Ministério Público. Parece que todo mundo é contra políticos. 

Político virou o maior causador do problema do País. Então, os prefeitos têm 

dificuldades financeiras, administrativas e políticas.  

É isso, Sr. Presidente, é um desabafo. Gostaria de agradecer muito à Vossa 

Excelência e a toda a Comissão de Atividades Econômicas, que engloba o Turismo, à 

Aprecesp e ao Dade, que está aqui presente. Digo que as palavras são essas. É uma 

questão de apelo, de tomada de decisão para ver o que os prefeitos vão fazer ainda no 

final deste ano e no ano que vem.  

Ano que vem tem eleição e cada um vai apoiar o seu prefeito para que ele seja 

reeleito ou para que eleja seu sucessor, porque depois vem a nossa eleição, não é, 

deputado Itamar e senhores deputados? Vamos precisar do apoio. Vamos falar 

claramente. É daí que acontece essa relação política que nós temos. Essa demonstração 



6 

DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

que a Assembleia dá hoje, presidente Itamar Borges, é importantíssima para as 70 

estâncias. Desculpem se me alonguei. Parabéns aos senhores. Agradeço a todos os 

prefeitos, prefeitas e pessoas interessadas no turismo que estão aqui. Obrigado. 

(Palmas.)  

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB  - Parabéns ao deputado 

Edmir Chedid, que tem toda a autoridade para fazer essa defesa, não só como 

parlamentar, mas como deputado residente do Circuito das Águas e conhecedor dos 

nossos municípios todos e da situação que cada um está vivendo. Portanto, foi muito 

boa a colocação. O prefeito Bozola pediu para fazer uma colocação inicial breve. 

Depois, deixo aberto para os nobres parlamentares. 

 

O SR. - Sr. Presidente, permite que eu saia por cinco minutos, apenas para passar 

na Comissão de Educação e Cultura e depois retornar? 

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB  - Mas só cinco, hein? 

Vou cronometrar. 

 

O SR. - Um para ir e um para voltar. 

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB  - Na sequência, vamos 

abrir a inscrição, na secretaria, para manifestações, em se tratando de uma audiência 

pública. Com a palavra o prefeito, presidente da Aprecesp, André Bozola. 

 

O SR. ANDRÉ BOZOLA - Boa tarde a todos. Agradeço ao presidente da 

Comissão, deputado Itamar Borges, e em seu nome agradeço à presença dos demais 

deputados. Agradeço ao autor do requerimento, deputado Edmir Chedid, e à presença 

dos colegas prefeitos, secretários e operadores do turismo. Vejo um vereador de 

Lindóia, o Artur; não sei se há mais algum. Não tenho os dados de todos os integrantes 

da Secretaria do Turismo e do coordenador do Dade.  

Minha palavra é muito breve e no sentido da preocupação. Na última reunião 

ordinária das estâncias de Bertioga, já havia essa preocupação, que foi exposta aos 

prefeitos. Fizemos esse requerimento e estamos aqui. Hoje pela manhã, tive a notícia da 

Secretaria da Fazenda de que o Siafem estava fechado. E há uma preocupação enorme 
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da Aprecesp nesse sentido. Eu e Zuppo, nosso colaborador, temos conversado muito 

sobre isso. É uma preocupação enorme, porque estamos percebendo que o turismo, ao 

contrário do que vem se pregando no estado, está perdendo espaço. Em um ano, temos 

10% em virtude da aprovação do projeto de lei de interesse turístico. Isso não ocorreu, e 

os 10% se foram. Neste ano, tem-se a notícia do contingenciamento.  

Fomos sempre a favor da criação do município de interesse turístico. A Aprecesp 

apoiou, assim como todos os prefeitos. Cada município perdeu uma parte dos recursos, 

com o intuito de fortalecer o turismo no nosso estado. Nós, prefeitos das estâncias, 

entendemos que o estado tem muito a crescer com o desenvolvimento dessas cidades 

que têm potencial turístico. Não queremos ficar apenas nós estâncias aproveitando isso, 

mas que o estado inteiro se desenvolva. Mas percebo que essa situação está ficando um 

pouco delicada. Faço aqui meu depoimento em favor do Adalberto, cujo trabalho tenho 

acompanhado de perto. Apesar da transição de um grupo para o outro, ele mostra com 

mais clareza os números, os dados; mostra o que foi aprovado e o que não foi, o que foi 

pago e o que não foi; mostra o que antes não se via.  

Mas percebo que há uma certa dificuldade: onde está o problema do pagamento? 

Na Casa Civil? Na Fazenda? Na Secretaria de Turismo? Como bem disse o deputado 

Edmir Chedid, precisamos de uma posição mais clara. Vão pagar ou não? Para que nós, 

prefeitos, não fiquemos lá na ponta à mercê de uma promessa, contando com o dinheiro 

de um convênio que não vai chegar. Estamos partindo para a segunda quinzena de 

novembro, e a situação a nosso ver não está clara, pelo menos até o momento. Peço à 

Assembleia Legislativa, que é representante do povo do estado de São Paulo, que nos 

apoie e ajude as estâncias. O presidente Itamar Borges foi prefeito de Santa Fé e sabe 

muito bem das necessidades pelas quais os prefeitos passam. É nesse sentido que clamo 

aos deputados, ao presidente Itamar Borges e aos demais desta Casa, que vistam de fato 

a bandeira do turismo e deem o apoio à liberação, acertando essa situação em que se 

encontram os recursos dispostos para as estâncias do estado de São Paulo. Muito 

obrigado pela palavra. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB  - Obrigado pela 

contribuição. Os parlamentares têm a prioridade de manifestação. Adalberto está 

pedindo para fazer uma apresentação, cujo resultado - ele acredita - pode ser útil para 

alguma abordagem. Porém, antes tenho que atender aos pedidos de meus companheiros. 
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Começo pela minha querida coordenadora da Frente Parlamentar do Turismo, deputada 

Célia Leão. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Obrigada. Vou falar de forma muito breve, 

para que a audiência pública possa ter o andamento dos seus trabalhos, com a 

manifestação das senhoras e senhores também. Nesta tarde de hoje, nós, parlamentares 

que somos suscitados para esta causa, estamos aqui, mas tenho certeza de que, 

independentemente da questão político-partidária, o turismo perpassa por todos os 

deputados, mesmo os que tenham outros temas a defender desde que vieram para cá. 

Cumprimento o deputado Itamar Borges, os deputados da Mesa, as autoridades e nosso 

querido Zuppo, que não está no plenário mas é um grande ativista nessa área. Quero 

dizer a todos - o Adalberto sabe o que eu vou dizer - que penso que a responsabilidade é 

um pouco de cada um. A fala do deputado Edmir Chedid vem muito ao encontro do 

sentimento de cada um dos prefeitos e vereadores que vivem na cidade e precisam de 

recursos. Tenho certeza de que o Dr. Adalberto, na hora de sua fala, deve esclarecer um 

pouco isso. Não conversei com ele agora, mas imagino que tenha esse viés também.  

O que chamo de responsabilidade de cada um? O prefeito Bozola fez uma 

colocação com indignação - não sei se indignação é bem a palavra; talvez entusiasmo. A 

Aprecesp tem 70 municípios, os três últimos advindos recentemente. Ele manifestou 

também seu apoio aos municípios de interesse turístico, afinal de conta não são só os 70 

que constroem a história do turismo num estado como São Paulo, que tem 645 cidades e 

44 milhões de pessoas. Abre-se mão, dos 10%, querendo que o turismo cresça. Isso já 

está claro. O próprio governador Geraldo Alckmin fez um empenho nesse sentido, para 

que as coisas possam crescer, até porque nós, seres humanos, nos acomodamos.  

Sou presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela qual passam 

todos os projetos de lei que entram nesta Casa, sejam eles do Executivo, do Judiciário, 

de iniciativa popular ou do próprio Legislativo. Lá, temos na primeira entrada os 

projetos de municípios de interesse turístico. É deles que quero falar por 15 segundos. 

Todos, sem exceção, sentamos juntos - e depois houve o apoio do deputado Itamar 

Borges, que é um conhecedor da matéria. Tivemos essa orientação também dele, para 

que devolvêssemos os projetos aos parlamentares, e que esses parlamentares - que 

somos nós - pudéssemos preenchê-lo como recheio bom do bolo. Porque não adianta vir 

só a casca, tem que vir o recheio. 
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O recheio são documentos que a própria lei exige - não pede - que venham 

acoplados ao projeto, criando um município de interesse turístico, para que ele possa 

andar.  

Então, nós da comissão, e eu, como presidente da comissão, fizemos isso. Devolvi 

todos os projetos, 60, 70, 80, não me lembro do número agora, para que os deputados e 

as prefeituras e os senhores e senhoras prefeitos que tenham interesse nessa matéria 

preencham de acordo com a lei e remandem para a Assembleia, para que o deputado 

possa reapresentá-la. 

Eu estou contando isso somente para dizer que cada um de nós - todos da 

Assembleia Legislativa, a sociedade organizada, os prefeitos, as entidades, a Aprecesp - 

tem a obrigação de fazer com que as coisas aconteçam. 

Eu penso que sentar à mesa - mesmo que a Secretaria da Fazenda não esteja à 

mesa, mas está presente aqui de alguma forma, pelo menos aqui com o Marcos, e vai 

levar também essas demandas - com a Aprecesp dá para nós deputados mais força para 

a reivindicação junto ao governo. 

É lógico, quando falamos em dar atenção, é preciso dar recursos. Não há 

prioridade sem recurso. “Eu vou priorizar a questão dos idosos”, então tem que ter 

dinheiro. Se tiver só oração, o idoso não sobrevive. 

“Eu vou priorizar a questão das pessoas com deficiência”, só sorriso e chazinho da 

tarde não resolvem, são necessários recursos, senão a coisa não vai. 

Para o turismo, é a mesma coisa. Qual o diferencial? O turismo mexe com todos, 

homens, mulheres, brancos, negros, ricos, pobres, normais, deficientes, idosos, jovens. 

O turismo é geração de emprego e renda, o turismo move a cidade.  

 É covardia falar sobre Socorro, porque acabou tendo, além de fazer, de fato, mas 

teve mais fama ainda do que o feito. Porque já fez muito, mas a fama pegou e ficou boa, 

e é bom quando temos a boa fama. 

O prefeito tem, acho, toda noite insônia, pensando que alguma coisa possa, não 

digo nem dar errado, mas que alguma dificuldade possa surgir em Socorro, porque ele 

sobrevive até das palmas que a cidade recebe do Brasil todo, por ter tido essa 

manifestação positiva. 

Encerro agora, de fato, dizendo que nós, da Assembleia Legislativa, estamos 

100% à disposição para brigar pela questão de orçamento, para que o turismo tenha 

mais recursos de fato.  
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Também tenho que falar com verdade. Não é porque eu sou do PSDB, se eu falar 

que sou do PSDB, perco toda a legitimidade da minha fala, me deem um minuto de 

isenção partidária. 

Tenho certeza que também é sentimento do governador fazer o melhor, contribuir 

com o melhor. Porque, se as instâncias forem bem, se os municípios crescerem, se os 

municípios forem bem no turismo, como disse o nobre deputado Edmir Chedid com 

muita coragem e ousadia - às vezes ele tem parafuso demais na cabeça, o bom dele é 

que não falta -, no ano que vem há a eleição dos prefeitos e dos vereadores, e depois a 

eleição dos deputados, e também dos governadores e também dos presidentes. 

Então, é uma boa bola de neve que cresce e faz a sociedade se mexer. Não é só 

por esse fato de eleições e de interesses de campanhas, mas também se fosse só por 

esse, nobre deputado Itamar Borges, já era para a gente se mexer. Se fosse só por esse, 

que não é essa razão maior, mas também faz movimentar. 

Nós, da Assembleia Legislativa, estamos à disposição do grito dos senhores, dos 

prefeitos, o Beto Zem, que está aqui também, o prefeito de Holambra, o Fernando, cada 

um que tem seu interesse. Participem conosco, façam audiências, cobrem, estejam aqui, 

porque  assim as coisas podem sair melhor. 

Na Frente Parlamentar de Turismo, a Fremitur, com João Caramez, que está 

conosco de forma indireta, e ao mesmo tempo direta, nós continuamos este trabalho. 

Por fim, quero dizer que o nobre deputado Itamar Borges, não importa qual 

comissão ele presida, consegue achar um jeito de levar os bons temas para esta 

discussão. “Atividades Econômicas” obviamente passa por aqui, mas, mesmo que não 

passasse, ele daria um jeito de colocar o turismo, porque é um grande defensor do 

turismo.    

  No mais, muito obrigada. Permaneçam aqui até o final se puderem. Uma salva 

de palmas ao turismo, que pode ajudar a salvar o Brasil e melhorar São Paulo. Muito 

obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Obrigado à queridíssima 

e exemplo de deputada, Célia Leão. 

Gostaria de dizer que normalmente toda a audiência pública conclui com um 

encaminhamento, e entendemos que o encaminhamento - vamos ainda ouvir o 

Adalberto, temos outras manifestações de parlamentares e presentes - caminha para uma 

construção.  
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Isso foi proposto inicialmente dentro do contexto da Aprecesp, da comissão e do 

nobre deputado Edmir Chedid, em comum acordo, sair daqui um expediente dentro 

daquilo que for debatido e daquilo que for solicitado, para que possa, o quanto antes, 

chegar ao governador, à Casa Civil, ao secretário Roberto de Lucena, que está aqui 

representado, ao secretário da Fazenda e à própria Secretaria de Planejamento. 

Aliás, quero aproveitar e registrar que o secretário da Fazenda, Renato Vilela, 

justificou a impossibilidade de estar aqui hoje. O Marcos está aqui participando e se 

colocou à disposição para que pudesse comparecer em outra oportunidade. Claro que eu 

não sei se há outro representante ou outros representantes de governador. Se houver, 

gostaria que dissessem. Mas eu sei que o secretário Renato pediu para que justificasse, 

se colocando à disposição de todos nós. 

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, tem a palavra o nobre deputado Marcos 

Damasio.  

 

O SR. MARCOS DAMASIO - PR - Boa tarde a todos e a todas, em nome do 

meu particular amigo, prefeito Rafael da cidade de Salesópolis, eu gostaria de 

cumprimentar todos os demais prefeitos, representantes de prefeitura, os componentes 

da Mesa, meus colegas deputados. 

Realmente, nobre deputado Itamar Borges, ficamos surpresos com a maneira pela 

qual o turismo vem sendo tratado, não só no estado de São Paulo, mas em todo nosso 

País. Turismo é fonte de renda, é geração de emprego, é desenvolvimento econômico. 

A nossa Comissão de Atividades Econômicas tem compromisso com esses 

princípios. Lógico que todos os componentes da nossa Comissão estarão unidos para 

trabalhar, no sentido de impulsionar o turismo no estado de São Paulo.  

Agora, eu sou um deputado de primeiro mandato, estou há oito meses nesta Casa. 

Estava conversando com meu amigo, nobre deputado Reinaldo Alguz que só ouvimos 

falar aqui que “não tem dinheiro”. 

É lógico. Só na Operação Lava Jato, os laudos da Polícia Federal mostram que 

foram surrupiados dos cofres públicos mais de 42 bilhões de reais. Então, se em um 

escândalo deste País foram roubados do povo brasileiro 42 bilhões de reais, é lógico que 

vamos ter um ano de muita dificuldade. Não há dinheiro porque o dinheiro 

simplesmente foi roubado do povo brasileiro. 

Mas eu entendo que uma peça orçamentária precisa ser executada. Eu acho que, se 

recursos foram destinados para o turismo, esses recursos vão chegar nos municípios. 
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Então eu entendo que, como parlamentar, como representante nesta Casa, nós temos que 

pressionar o governo para que aquilo que foi combinado seja realmente cumprido, até 

porque todos nós sabemos que o combinado não é caro. 

Estamos em tempos de crise. Este é um ano perdido para o País. Faltam 45 dias 

para terminar o ano de 2015, um ano para se esquecer. Um ano de escândalos 

sucessivos, de crise econômica e política. Não sabemos se a presidente vai até o fim, se 

não vai até o fim, se o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, vai continuar na 

presidência ou não vai. É um ano de incerteza, é um ano de dúvidas, é um ano 

lamentável, é um ano para se passar uma borracha. Que garantia nós temos de que ano 

que vem será melhor? Nenhuma garantia de que o ano que vem será melhor, pelo 

contrário, desemprego crescendo a cada dia, empresas demitindo, demitindo e 

demitindo. Muito provavelmente não vai ser só mudar o calendário que vai mudar a 

realidade econômica.  

Eu acredito, deputado Itamar, que a nossa Comissão tem a obrigação de 

pressionar. Nós estamos em uma situação bastante delicada. O estado de São Paulo, que 

é a locomotiva que impulsiona o país, precisa demonstrar em um momento como este o 

seu arrojo, a sua capacidade econômica. Então eu me coloco à disposição. Sei do seu 

empenho, deputado Itamar, sei da condução que o senhor dá a esta importante Comissão 

de Atividades Econômicas. Nesse pouco período de convivência percebemos a sua 

garra, a sua determinação nesse sentido. Quero me somar aos demais colegas da 

Comissão, vamos pressionar.  

Estava, há pouco, no Colégio de Líderes e encontrei o secretário Lucena, que é 

meu amigo. Ele também está muito angustiado com tudo isso. Ele quer fazer muito 

mais, quer produzir muito mais e, talvez, como secretário, não esteja conseguindo, na 

prática, viabilizar os projetos turísticos. 

Para encerrar, eu sou da cidade de Mogi das Cruzes. O prefeito Rafael sabe disso. 

A minha cidade não é considerada, deputado Itamar, uma cidade turística. Tem os seus 

encantos, as suas belezas.  

Sábado passado saiu um trem da estação da Luz, que é conhecido como trem da 

cerveja belga, até porque a seleção da Bélgica ficou hospedada na minha cidade, na 

Copa do Mundo, ano passado. Eu peguei esse trem em Mogi das Cruzes. Ele saiu oito e 

meia da manhã, sábado, da estação da Luz. Eu apanhei o trem na minha cidade para 

seguir um trecho pequeno de 15 quilômetros até Sabaúna. Eu entrei no trem e tive 

dificuldade para encontrar uma poltrona vazia. Com muita dificuldade eu encontrei uma 
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poltrona vazia para me sentar. Cada passagem custou 300 reais. Tinha mais de 200 

pessoas em dois vagões, que foram a Mogi das Cruzes, uma cidade que não é turística. 

Passamos uma manhã de sábado, teve almoço, teve degustação de cerveja.  

Vemos a importância do turismo ferroviário, que está abandonado. As ferrovias 

de nosso país estão completamente abandonadas, sucateadas. Só no momento, no 

passeio de um trem turístico, sábado passado, percebemos claramente a importância do 

turismo para trazer lazer, entretenimento, geração de empregos, recursos para os 

municípios.  

Nós vamos apelar ao governador Geraldo Alckmin para que ele enxergue o 

turismo de uma maneira diferente. Eu acho que o turismo de São Paulo não pode se 

restringir à cidade de Campos do Jordão, por exemplo, porque tem alguns municípios 

que têm um destaque tremendo. Vemos o turismo acontecer, como vai acontecer agora 

na cidade de Gramado, que vai ter o melhor Natal do País, um investimento fabuloso 

porque tem hoje uma mídia. Acho que nós não podemos, neste país, viver de Gramado e 

de Campos do Jordão. Precisamos apoiar tantos municípios que têm belezas que muitos 

desconhecem por falta de investimento, por falta de vontade política.  

Conte comigo na Comissão. O que nos resta, deputado, é pressionar, cobrar e 

exigir aquilo que é direito dos municípios e dos prefeitos que estão passando por uma 

situação, realmente, de muita aflição, dias inquietantes para a administração municipal 

dos prefeitos do estado de São Paulo. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Obrigado. Deu para ver 

que o deputado Marcos Damasio chegou preparadíssimo para somar força a este time. 

Quero passar a palavra ao deputado Reinaldo Alguz. 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Eu gostaria de falar após o Dr. Adalberto, 

porque nós vamos ter a curiosidade de todos. As dificuldades que nós estamos 

enfrentando é público, o Dr. Adalberto está fazendo os levantamentos. A deputada Célia 

Leão fez uso da palavra e disse muito bem, queremos realmente participar para 

encontrarmos soluções. Se nós falarmos dos problemas, das possibilidades, são tantas 

possibilidades. Eu já falei aqui inúmeras vezes sobre tudo isso. Efetivamente como nós 

vamos trabalhar? Eu gostaria que o senhor pudesse trazer dados para todos nós. Muito 

obrigado, senhor Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Obrigado, deputado 

Reinaldo Alguz. Com certeza, teremos manifestações no final. Fui informado agora que 

está representando o secretário Roberto de Lucena o chefe de gabinete José Roberto 

Cunha. Cunha, por favor, componha a mesa conosco, para representar o secretário 

Roberto de Lucena.  

Tem a palavra o diretor do Dade, Sr. Adalberto Ferreira da Silva. 

 

O SR. ADALBERTO FERREIRA DA SILVA - Boa tarde a todos, Sr. 

Presidente desta Comissão, deputado Itamar Borges, Sra. Deputada Célia Leão, na 

pessoa de quem cumprimento os demais deputados presentes à mesa, prefeito André 

Bozola, na pessoa de quem cumprimento os prefeitos presentes, os demais técnicos, 

representantes dos municípios, nossos colegas. Gostaria de cumprimentar também o 

professor Roberto Cunha, chefe de gabinete, representando o secretário Roberto de 

Lucena, parte da grande equipe que me ajuda lá no Dade, Dra. Maria Cristina, Dr. 

Tiago, os meus anjos, a Dona Ana, a Leane e demais pessoas aqui presentes, técnicos 

das prefeituras.  

Eu gostaria de me referir inicialmente às palavras da deputada Célia Leão. Eu 

acho que ela, efetivamente, em poucos momentos, conseguiu reproduzir aquilo que é o 

resumo da minha sensação à frente do Dade nos últimos meses. Estou no Dade desde 

maio deste ano.  

É importante que louvemos um estado em que o senhor governador Geraldo 

Alckmin, ao contrário do que tem sido afirmado em função das circunstâncias, 

reconhece sim a grande importância do turismo. Está representado na criação da 

Secretaria do Turismo, que foi o próprio governador que acabou por instituir de forma 

separada, pois estava agregada a outra, e também pelo pioneirismo que é o Dade.  

Eu tive a oportunidade de trabalhar como professor na Universidade Estadual de 

Pernambuco e nós examinamos a legislação de quase todos os estados do Brasil. Não há 

nenhum estado do Brasil em que um departamento como esse existe. Este é um exemplo 

importantíssimo de reconhecimento do que é o turismo e do seu papel na economia e 

uma estratégia inteligentíssima de distribuição dos recursos com pulverização das suas 

aplicações, podendo ter uma ação efetiva em toda a área do estado.  

Nós encontramos no Dade um valor de restos a pagar no dia 31 de dezembro de 

2014 de 402 milhões de reais. Portanto, é um valor maior do que a receita estimada no 

Orçamento desse ano - e os Srs. Deputados são bem conhecedores disso.  



15 

DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

Isso, inicialmente, é uma coisa preocupante. Porém, a verdade é que os recursos 

aplicados em obras que são viabilizadas por meio de convênios não se realizam na sua 

realidade durante o mesmo período em que o Orçamento é executado.  

Então, aqueles 402 milhões de reais correspondem a convênios que vêm desde 

2007 e 2008. Muitos deles são convênios com os quais os municípios tiveram 

dificuldades de alguma ordem, com relação à consecução da construção, por diversos 

fatores, como rescisões de contrato e alguns outros problemas, e tiveram que retomar a 

construção depois.  

Aquele período inicial previsto para a obra acaba se estendendo um pouco mais e 

mesmo a prorrogação de prazos além dos cinco anos é permitida em função da 

compreensão do próprio governador, uma vez que a autorização é de alçada direta do 

Sr. Governador quando o período do convênio excede cinco anos.  

Então, em 31 de dezembro de 2014 o Dade tinha 402 milhões de reais para pagar 

às 70 estâncias. Até ontem, dia 16 de novembro, foram pagos, desses restos a pagar, R$ 

143.888.450,00, o que faz com que nós tenhamos um saldo de 258 milhões, que vai ser 

distribuído nos próximos anos. Aí estão os convênios que foram assinados no ano 

passado, etc.  

Quanto aos convênios de 2015, até 16 de novembro foram pagos quatro milhões 

de reais - isso, já com certo comportamento dos convênios diferenciado dos anos 

anteriores, uma vez que agora há uma determinação, em função de um acordo com a 

própria Secretaria da Fazenda de só liberar até 10% do valor dos contratos como 

primeiro pagamento, como primeira parcela, coisa que anteriormente não acontecia.  

Então, quando nós falamos dos problemas existentes, nós temos um volume 

bastante razoável de recursos disponibilizados aos municípios, repassados aos cofres 

dos municípios, sendo que esses recursos não foram utilizados. Os convênios não foram 

realizados. Em muitos deles, as prestações de contas não estão em dia e, em vários, 

inclusive, os recursos não estão nessas contas vinculadas, exclusivas para depósito dos 

valores relacionados aos convênios.  

Quanto a esses convênios, no total deu 147 milhões de reais. Se eu não me 

engano, foram 63 municípios que receberam, dando um valor na ordem de dois milhões 

e 345, para cada estância, se nós consideramos a média.  

Dentre as sete estâncias que não receberam nenhum recurso neste ano está 

Bananal, porque tinha um problema de parcelamento. A prefeita está aqui e nós 

finalmente conseguimos resolver isso, com aquiescência do governador, que extrapolou 
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isso em mais de 12 meses e eu não sei se foi de 35 ou 48 meses o parcelamento. Com 

isso, Bananal retomou a adimplência e já lhe está consignado um pagamento para as 

próximas semanas.  

Brotas e Guaratinguetá são estâncias novas e, portanto, só vão receber recursos 

com convênios deste ano. Iguape teve problema no Cadin. Monte Alegre do Sul estava 

devendo uma prestação de contas e também já está em caminho de resolver isso. 

Olímpia é estância nova. São Vicente está há muito tempo no Cadin.  

Nessa busca, ao procurar entender qual é o gargalo, nós identificamos o maior 

problema. Nós podemos dividir a questão do uso dos recursos do Dade em três 

momentos. O primeiro momento é a aprovação do objeto e a posterior apresentação de 

projeto, de alçada exclusiva do município - isso, com a participação do COC, que é o 

Conselho de Orientação de Convênios. O segundo momento é a aprovação dos projetos 

apresentados e a assinatura do convênio. O terceiro momento engloba todas as 

providências referentes à licitação, contratação de obra e execução da obra.  

Usualmente, os objetos são aprovados no ano em que já deveria acontecer o 

encaminhamento dos recursos. Nós temos gráficos mostrando que, nos últimos quatro 

ou cinco anos, o maior número de projetos aprovados e convênios assinados se deu de 

junho para frente, com pico em novembro e dezembro.  

Eu tive a oportunidade de apresentar, em uma reunião da Aprecesp, um 

levantamento de aprovação de objetos e de assinatura de convênios. Ficou patente que o 

grande gargalo não é a questão da apresentação de objetos, mas, sim, a apresentação dos 

projetos. A maioria dos municípios tem dificuldade de apresentar projetos no prazo 

devido.  

A apresentação de objeto, por exemplo, segundo a lei, deve ser feita até o dia 30 

de junho do ano anterior à aplicação do recurso do Dade. Portanto, em 2015, agora, nós 

deveríamos ter todos os 268 objetos que nós temos aprovados, hoje. Isso deveria ter 

acontecido até 30 de junho de 2014 - e não de 2015. Assim, a equipe, que é 

efetivamente reduzida - e temos dificuldades de equipe em todas as secretarias do 

Estado -, teria uma condição melhor de avaliar os projetos.  

É importante mencionar, aqui, também, que se fala muito: “Ah, o fundo tem 

dinheiro.” A estrutura de distribuição de recursos do Dade não funciona como um fundo 

em que, no início do ano, o estado deposita o dinheiro que está estimado para ser gasto. 

O recurso é calculado a partir daquela fórmula que todos os senhores conhecem e isso 
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fica disponibilizado como verba no Orçamento do Estado, à mercê da apresentação de 

objeto, aprovação de objeto, aprovação de projeto e assinatura de convênio.  

Se, eventualmente, esses procedimentos não acontecem - dos quais 75% são de 

responsabilidade do município -, o recurso não é disponibilizado para o fundo e não é 

encaminhado por meio do Dade. O Dade não tem recurso nenhum. O recurso é do 

fundo.  

Alguns municípios-estâncias, inclusive, passaram anos sem apresentar projeto 

nenhum. Aí, perderam o recurso. O estado fica com o dinheiro? Não, o estado deixa de 

repassar o dinheiro. Deixa de repassar o recurso que está contemplado. Então, a situação 

é meio diferente. O que estou querendo dizer é que aqueles 402 milhões de reais que 

estão ali não estão depositados em cofre algum, não estão depositados em fundo 

nenhum. Ele terá que ser pago com a arrecadação do ano corrente, com o recurso 

financeiro do ano corrente. Então, se efetivamente todos os convênios que compõem o 

resto a pagar fossem finalizados este ano, não existiriam recursos financeiros suficientes 

para pagar os restos a pagar, para honrar os restos a pagar. 

 Então há, sim, um grande gargalo, e há uma proposta que estamos estudando 

para resolver a questão desse gargalo do procedimento, do ritual de procedimento para a 

aprovação de convênios. Como os senhores notam ali, essas barras azuis que estão se 

apresentando desde janeiro até o momento mostram o número de projetos que foram 

apresentados dentro do Dade. Temos dois em fevereiro, sete em março, catorze em 

abril, seis em maio... O número mais significativo foi em agosto, de 38 projetos, sendo 

que os objetos aprovados foram 268.  

 Portanto temos, neste momento, 268 projetos aprovados, contemplando o que foi 

classificado como projetos que estão dentro da verba contingenciada e os que não estão 

dentro dessa verba. Desses 268 projetos, até o dia de hoje recebemos no Dade 148. Dos 

268 projetos, recebemos 148 até o mês de novembro. Desses 148, mais ou menos 70 são 

contingenciados. Neste momento, faltam ser recebidos no Dade 120 projetos. Estamos, 

no momento, priorizando ações em cima de 99 projetos, e aí tenho o estágio de cada um 

dos projetos.  

 Desses 99 projetos que estão em trabalho no Dade, que passaram pelo Dade e 

estão em observação, temos 39 que foram assinados. Todos os procedimentos, todos os 

documentos, todas as aprovações, todas as questões de atendimento à legislação de 

acessibilidade, tudo isso foi atendido, e esses 39 projetos estão assinados. Temos 10 em 
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pré-análise, 9 em parecer jurídico, e 10 prontos para serem assinados, com data marcada 

preliminarmente para quinta-feira próxima. Então teremos 49 convênios. 

 Em análise temos 15, e temos 16 em pré-análise com pendências. Os casos em 

pré-análise com pendências são aqueles em que os municípios apresentaram projetos 

que não são considerados ainda com informações suficientes para que se possa levá-los 

à condição de possibilitar o estabelecimento de um processo licitatório.  

 Temos quatro estâncias que ainda não apresentaram nenhum projeto em 2015: 

Águas de Santa Bárbara, Campos Novos Paulista - que apresentou um projeto, mas não 

houve aprovação, por já ter apresentado o mesmo projeto em quatro outros convênios e 

não ter finalizado nenhum dos quatro convênios anteriores -, Presidente Epitácio e São 

Roque.  

 Tenho aqui a relação dos convênios já assinados de 2015, que são da ordem de 

39. Eles significam um volume de recursos de 37 milhões e 872 mil reais. Portanto, 

muito próximo dos 10% daqueles 3 milhões e oitocentos mil que já foram 

encaminhados, porque, a serem assinados os convênios, em 30 dias tem que ser 

encaminhada a primeira parcela.  

 Temos já autorizados pela Casa Civil 16 novos convênios, que montam mais 45 

milhões e 520 mil reais. Temos 10 convênios para assinatura na próxima quinta-feira, 

que montam 12 milhões e 283 mil. Neste momento, temos cinco municípios no Cadin, 

que, portanto, mesmo tendo atendido a todas as exigências, não poderão assinar os 

convênios enquanto não saírem do Cadin. Esses municípios são Bragança Paulista, 

Iguape, Ilha Bela, São Vicente e Ubatuba.  

 Foi muito bem colocada pelos que me precederam a questão da preocupação 

com o ano vindouro e a redução ainda maior do prazo viável para a assinatura de novos 

convênios, em função da legislação eleitoral. Então, em função dos procedimentos que 

iniciamos em conjunto com a Aprecesp e fruto do trabalho feito em suas reuniões 

mensais, temos, graças a Deus, a notícia - talvez seja a primeira vez que isso acontece 

no ano anterior à utilização dos recursos - de 18 estâncias que já aprovaram 71 objetos.  

 Temos já os cálculos preliminares que apontam quais serão os valores que os 

senhores terão disponibilizados no Orçamento e que, se apresentarem objetos e projetos 

e atenderem às formalidades exigidas pela legislação, poderão dispor para a execução 

de obras no ano que vem. Para as estâncias, o valor será de 305 milhões e 84 mil e, para 

os municípios de interesse turístico, 77 milhões e 129 mil.  
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 Gostaria de fazer algumas observações sobre as preocupações que 

evidentemente foram objeto de grande atenção dos senhores prefeitos na sexta-feira, 

quando da publicação do decreto. Eu recebi essa publicação do decreto e uma cópia da 

página do Diário Oficial. Pude obsevar que, na mesma página em que foi publicado esse 

decreto, foi publicada a autorização de um grande número de convênios - se não me 

engano, 19 convênios. 

 É evidente que não pode haver uma descoordenação dessa forma. Os convênios 

foram autorizados no mesmo dia em que estaria fechada toda e qualquer possibilidade 

de continuidade de obediência àquela autorização se efetivamente estivesse fechado. 

Mas tive, graças à consultoria jurídica que nos acompanha, oportunidade de ler o artigo 

3º desse Decreto nº 61621, de 12 de novembro de 2015, que diz o seguinte:  

 “A emissão de empenhos deverá observar as seguintes datas (...). Parágrafo 

Único: Excetuam-se do disposto no ‘caput’ deste artigo os empenhos decorrentes de 

créditos suplementares concedidos posteriormente, bem como, os empenhos referentes a 

vinculações constitucionais, pessoal e encargos, serviço da dívida, sentenças judiciais e 

transferências constitucionais, cuja data limite será 30 de dezembro de 2015”. 

 Os recursos não são do Dade, os recursos são do fundo, e o fundo está 

diretamente ligado à Constituição do Estado. Tanto é que, quando foram 

institucionalizados os municípios de interesse turístico, foi necessário fazer uma 

emenda, a Emenda Constitucional nº 40, justamente para promover a alteração da 

fórmula de cálculo e prever então a destinação de 20% dos recursos desse fundo para os 

municípios de interesse turístico. Fica patente, no meu entendimento, a vinculação 

constitucional do uso do recurso desse fundo e, portanto, apartado das providências que 

estão colocadas aqui.  

É claro que o procedimento de cuidado relativo à antecipação do final do ano 

fiscal implica no fechamento do acesso ao sistema. Mas também nesse decreto, o seu 

penúltimo artigo diz o seguinte: “A Secretaria da Fazenda e a Secretaria de 

Planejamento e Gestão poderão editar normas complementares à execução desse decreto 

e decidir sobre casos especiais.” 

Preocupado com essa questão, e já com a data pré-determinada para a assinatura 

de convênios, eu fiz uma consulta à Casa Civil que deu a seguinte ordem para mim: 

“continue trabalhando, continue fazendo evoluir o seu trabalho porque os convênios 

serão assinados.” Então, de verdade, eu não estou preocupado com essa questão do 

fechamento, até porque em anos anteriores, onde houve o fechamento para o Dade, ele 
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foi aberto por excepcionalidade. A maioria dos convênios do ano passado foram 

assinados na última semana de dezembro, como nos anos anteriores também. E também 

posso informá-los que no ano de 2012 e no ano de 2013 foi editado um decreto de 

excepcionalidade que suspendia a exigência de apresentação de documentos para 

formalização de convênios, dando um prazo de 90 dias para apresentação de projetos 

com uma cláusula suspensiva. Ou seja, se o município não apresentar depois de 90 dias 

o empenho é revertido e o convênio fica anulado.  

Portanto, a questão de viabilização da assinatura de convênios tem muitas 

fórmulas e procedimentos que permitem que os mesmos sejam realizados. Eu não recebi 

nenhuma diretriz de suspensão dos trabalhos em função desse decreto. Pelo contrário, a 

cobrança que tem vindo é de aceleração dos procedimentos para viabilizar que aquele 

montante de autorizações que foram publicadas, inclusive no mesmo dia - e depois na 

última segunda-feira também saíram algumas publicações de autorização -, sejam 

efetivamente realizados.  

Como os senhores deputados se colocam de forma bastante lícita, interessante e 

oportuna no sentido de promover alterações para a aceleração de procedimentos, 

gostaria de deixar para reflexão uma proposta de alteração do ritual de procedimento 

fazendo com que, por exemplo, os convênios pudessem ser assinados a partir da 

aprovação do seu objeto com a estimativa fornecida pelos municípios. Se eventualmente 

depois, na licitação ou no detalhamento dos projetos, os objetos daqueles convênios se 

mostrarem de valor maior o município assume essa diferença. Se for de valor menor o 

município poderia, lá na frente, utilizar essa diferença de recurso para complementar o 

projeto.  

Dessa forma, a responsabilidade não deixa de continuar sendo dos municípios, 

mas a questão dos gargalos para a assinatura dos convênios fica resolvida da mesma 

forma como são efetivados os convênios do governo federal e da Caixa Econômica 

Federal.  

Estou colocando aos senhores que existem em andamento no Dade 1350 

processos de convênio. Anualmente, são assinados em média 250 convênios. Nós 

estamos com 268 objetos e, portanto, potencial de 268 convênios para serem assinados 

ainda. Existem instrumentos legais que possibilitam assinatura desse convênio, com ou 

sem o contingenciamento. Nós vamos continuar trabalhando lá no sentido de valorizar a 

efetiva resolutividade do princípio de formação do Dade, da ideia de incentivo do 

turismo. O governador não cansa de dizer que nesse momento de crise o turismo se 
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mostra importante, não cansa de elogiar e de potencializar a participação da indústria do 

turismo na formação do PIB no estado de São Paulo e no Brasil. E tem muita razão para 

falar isso.  

Eu me considero privilegiado porque nesse momento eu estou visitando as 

cidades do estado de São Paulo e cada vez eu fico mais maravilhado e mais orgulhoso 

do estado em que vivo, e do governo que, além do discurso, efetivamente valoriza o 

turismo com um departamento como esse, com uma secretaria como é a Secretaria de 

Turismo, com um secretário dedicado como é o Roberto Lucena, e com a atenção que 

vem sendo dada à questão da acessibilidade.  

A acessibilidade é levada a sério na Secretaria de Turismo e no Dade. E talvez 

seja aquele departamento e aquela secretaria no Brasil que fazem o discurso se efetivar 

como realidade. Era isso que tinha a colocar. Eu fico à disposição dos senhores. 

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Obrigado ao Adalberto 

Ferreira da Silva. 

 

O SR. ADALBERTO FERREIRA DA SILVA - Sr. Presidente, eu trouxe aqui e 

vou deixar à disposição, o valor pago mensalmente a cada uma das instâncias e também 

os valores pagos até o momento. 

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - O prefeito André 

Bozola, que é o presidente da Aprecesp, acabou reforçando isso, parece que no último 

encontro da Aprecesp agora no final de semana. Teve alguma apresentação semelhante, 

principalmente com relação ao que foi colocado aqui, mas é importante que fiquem 

essas informações para a Casa e para a Comissão. 

Antes de abrir para o deputado Reinaldo Alguz, que tinha solicitado a palavra e o 

deputado Edmir Chedid...  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Sr. Presidente, só para saber se a Secretaria de 

Turismo, o Dade, já recebeu - acho que é da Fazenda - o Dremu do ano que vem (2016).    

 

O SR. ADALBERTO FERREIRA DA SILVA - Faz parte da exposição e foi 

encaminhado a todos os municípios.  
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O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Foram as duas últimas 

telas, se não me falha a memória. Tem como voltar? 

 

 O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Já encaminharam.  

 

O SR. ADALBERTO FERREIRA DA SILVA - Nós já informamos aos 

municípios.  

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB -  São 305 mais 70. É 

mais ou menos isso. 

 

O SR. ADALBERTO FERREIRA DA SILVA - Isso mesmo. Já tem até o valor 

estimado para os municípios de interesse turístico. Os futuros municípios de interesse 

turístico têm que entender que o ritual é o mesmo. Eles vão ter que aprovar um objeto. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, Sr. Presidente. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Sr. Presidente, só para pedir licença a V. Exa. e 

aos demais pares da Mesa, o deputado Edmir Chedid já retorna, consegue aqui cuidar de 

todos nós na Comissão, mas pedir licença a todos os convidados, senhoras e senhores, 

porque temos daqui a pouco um congresso de comissões. Como sou presidente da 

Comissão de Constituição e Justiça, tenho que organizar os projetos para aquela pauta. 

O horário está chegando, e é com horário. Então vou pedir licença a todos, mas estamos 

aqui juntos sob a batuta do deputado Edmir e do deputado Itamar Borges. Por favor nos 

procurem; por favor nos incomodem, porque é assim que anda um Parlamento e os 

deputados, no bom sentido. 

Queria aproveitar para registrar novamente o convite do deputado Itamar para dia 

26 agora, que vamos fazer aquela reunião da Frente Parlamentar de Turismo e da 

Fremitur, às 9h30 da manhã. Convido a todos para dia 26 próximo, já está chegando, 

para uma reunião da Frente Parlamentar de Turismo. 

Deputado Itamar, parabéns, muito obrigada, e me perdoem pela saída. Só saio 

mesmo porque tenho que estar em outro momento daqui a pouquinho. Muito obrigada. 

(Palmas.)  

 



23 

DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Obrigado, querida. É 

muito importante; acho que essa reunião do dia 26, deputada Célia Leão, quer queira 

quer não vai estar também manifestando apoio a isso que está acontecendo aqui, que é o 

que a deputada sempre faz. Não é isso, querida?  

Deputado Edmir, Vossa Excelência viu o valor aqui? São 305 milhões para as 

estâncias e 77 para interesse turístico. 

Só quero, rapidamente, se tiver alguma sugestão, ler aqui a proposta, antes de 

passar a palavra à Vossa Excelência, deputado Reinaldo Alguz, porque pode ter alguma 

contribuição de adequação. 

A proposta é o encaminhamento: “Tendo em vista os debates ocorridos nessa 

audiência pública decidiram requerer informações aos senhores secretários de Turismo, 

Planejamento, Fazenda e Casa Civil, a respeito dos assuntos abaixo relacionados e uma 

audiência com o senhor governador. O objetivo dessa audiência pública foi de buscar 

esclarecimentos sobre os empenhos e as liberações de recursos referentes ao dado de 

2015. Estamos às vésperas do final do ano, e tomamos conhecimento do decreto que 

encerra o ano orçamentário no dia 19 de novembro. E como praticamente os recursos do 

Dade deste ano foram disponibilizados de forma reduzida, fica a dúvida das 

possibilidades de perda dos recursos por falta dos respectivos desempenhos.” Aí o 

prefeito Bozola já está acrescentando aqui uma questão em cima da leitura que o 

Adalberto fez aqui da previsão de ser uma vinculação constitucional, nesse sentido. 

“Também temos aproximadamente 150 projetos, pela última posição fornecida pelo 

Dade em análise, sem perspectiva de sua respectivas aprovações. Além do mais, temos 

conhecimento que o COC, Conselho de Orientação e Controle, aprovou até agora 

aproximadamente 250 pleitos, no total, que com certeza serão transformados em 

projetos pelas estâncias. Perguntamos: possui o Dade a estrutura operacional suficiente 

para concluir as análises até o final deste exercício?” E aí aqui vai entrar essa sugestão 

justamente que o Adalberto acabou de colocar, de modificar a forma de apreciação, 

como já se fez em outros momentos, que é de assinar o convênio e repassar o recurso, 

empenha para depois fazer a aprovação dos projetos. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Como a Caixa faz. 

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Como a Caixa Federal 

faz. Perfeito. “Sabemos que hoje o montante de reais a pagar desse fundo soma algo em 
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torno de 260 milhões de reais, que acrescido aos 376 milhões deste ano, uma vez que 

deste ano somente foram pagos em torno de três milhões e 900 mil reais, perfaz um total 

de 630 milhões de reais não pagos. Gostaríamos também de ter informações sobre o 

contingenciamento de 25% do Fundo de Desenvolvimento das Estâncias, algo em torno 

de 80 milhões de reais, tendo em vista ser um fundo constitucional. Acreditamos que 

uma pequena alteração nos procedimentos e assinaturas dos convênios possibilitaria 

garantir uma velocidade maior, permitindo o empenho de todos os nossos projetos, 

ainda este ano, evitando assim a perda desses recursos, que se não empenhados não 

poderão mais ser utilizados.”  

Alguma sugestão complementar? O prefeito André Bozola está aqui fazendo 

algumas adequações, mas se tiver alguma contribuição para que possamos finalizar, 

enquanto vamos ouvindo as ponderações finais, está aberto o microfone, prefeito. 

 

O SR. ANDRÉ BOZOLA - Só gostaria de fazer uma ponderação, senhor 

Presidente, focado até no ano de 2015. Temos, de fato, cerca de 30 projetos assinados. 

Certo, Adalberto? Trinta e nove. OK. Dez que estão prontos, e temos 60 em andamento 

em jurídico, parecer, aqui ou ali. Mas temos mais alguns que também faltam ser 

entregues. Se o decreto não incorporar, não prever essa permissão do fundo, essa 

constitucionalidade, o (ininteligível) fechado significa que esses 60 que estão em 

andamento não serão empenhados. Acho que o nosso foco resume-se. Temos que ter um 

foco, e esse foco é o quê? O fundo é constitucional? Então está garantido, está fora 

desse decreto? Se estiver fora, estamos tranquilos. Os prefeitos aqui podem ficar 

despreocupados e dormir tranquilamente esta noite. Agora, se não está fora, é uma 

preocupação grande, porque de fato só temos 39, que foram empenhados. Qual o 

volume de dinheiro, o senhor se recorda?  

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Prefeito de São Luiz do 

Paraitinga. 

 

O SR. - É esse o nosso intuito, prefeito, é que a Assembleia, que os deputados 

engrossem o nosso coro e nos apoiem para que o governo do Estado permita, exclua 

desse decreto as estâncias. Pelo menos eu sempre ouvi isso, mas hoje, perdoe-me até, 

posso até estar falando uma injustiça aqui, mas eu ouvi que o secretário da Fazenda, 

uma posição da Secretaria da Fazenda não entende que o Dade é um fundo previsto na 
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Constituição. Então precisamos ter uma clareza maior nesse ponto. Eu estou aqui na 

dúvida. O decreto é bem claro. 

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Acho que tem que focar 

nesse questionamento, porque tenho dúvida também. Porque aqui fala transferências 

constitucionais. O que é uma transferência constitucional? ICMS, FPM, Educação, 

Saúde e os 2% das universidades. Isso é que a Fazenda considera transferência 

constitucional. Uma coisa é transferência constitucional; outra coisa é recurso, ou 

repasse, ou fundo criado por uma emenda constitucional. Não sei se uma leitura - não é 

Cleide? - de outra situação. Parece-me que o nosso ponto aqui seria remetido, 

infelizmente aqui, para o Art. 18, que é sobre os casos especiais, que o governador pode 

editar normas complementares; e aí acho que temos aqui que buscar uma edição de uma 

norma complementar, preservando o Dade.  

Bozola, você foi muito feliz aqui na sua colocação. Acho que temos de, nessa 

linha, ou buscar aqui, se o governo entender, mas até atuar nisso aqui. Acho que está 

bem confusa essa questão.  

 

 O SR. ANDRÉ BOZOLA - Acho que até para ponderar, Sr. Presidente, essa 

conclusão em virtude do quê? O Dade, no fundo, é previsto na Constituição do Estado, 

mas não significa que é uma transferência constitucional. Vamos ponderar isso e vamos 

engrossar a nossa fala, o nosso coro, e aí parte da vontade política do governo. Esse é o 

motivo da nossa provocação, dessa audiência, compartilhar com os colegas prefeitos, 

para nós, nesse momento, pressionarmos o Governo do Estado. Adalberto, tem aquela 

posição que eu perguntei? Hoje, empenhado, está quanto de 2015? 

 

 O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Adalberto está dando 

mais uma contribuição aqui, prefeito. 

 

 O SR. ANDRÉ BOZOLA - Trinta e oito milhões. Se nós tínhamos 350 previsto 

em 2015, nós só temos 10%, e perdemos 90 então. De fato é essa a posição. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Aqui há uma outra 

situação que temos de questionar também. Na linha de cima não fala em transferências 

constitucionais, fala em vinculações constitucionais. Aí já começa... 
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 O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Sr. Presidente, desculpe, mas quando foi 

feita a lei estávamos aqui. É vinculada, é verba vinculada. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Excetua-se o disposto 

no caput desse artigo os empenhos decorrentes de créditos suplementares, concedidos 

posteriormente, bem como os empenhos referentes à vinculação constitucional. Eu 

entendo que o empenho... Agora eu começo a mudar de opinião. Você viu como que é, 

o direito é uma loucura. Empenhos referentes a vinculações constitucionais, deputado 

Edmir.  

Parece-me que o fundo do Dade, bem como, “excetuam-se os empenhos 

referentes às vinculações constitucionais”, que é o quê? A emissão de empenho deverá 

observar a seguinte data-limite: 13 de novembro. Excetua, sai do 13 de novembro, vai 

para 31, ou 30 de dezembro, o que está nesse artigo, os empenhos decorrentes de 

créditos suplementares concedidos posteriormente, bem como os empenhos referentes a 

vinculações constitucionais. O que está dizendo é que, se o nosso for o empenho 

referente a vinculações constitucionais, nós podemos empenhar até o último dia que 

estiver aberto o empenho lá, 28, 29. 

 

 O SR. - Permita-me fazer uma observação, por favor, Sr. Presidente? 

 

 O SR. - Sr. Presidente, eu acho que o representante da Secretaria poderia fazer 

esse esclarecimento para nós. 

 

 O SR. - A verba vinculada é essa, da Constituição, aqui em São Paulo, 30% da 

Educação, 2% para universidade. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - E qual a diferença, 

Marco, de vinculações constitucionais e transferências constitucionais? 

 

 O SR. MARCO - Aí teria que ter uma pessoa com mais capacidade técnica para 

explicar a diferença dos dois. Mas o que a Secretaria da Fazenda entende, e que o 

Tribunal de Contas entende, é que essas verbas vinculadas são obrigatórias. O gasto é 

dessas três. 
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 O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Então a Secretaria da 

Fazenda não reconhece o Dade como uma vinculação constitucional? 

 

 O SR. MARCO - A vinculação existe porque está no Orçamento. Está lá, e tem 

o Orçamento, e então está previsto, mas não significa que tenha a obrigatoriedade de 

gastar aquele valor. Só para ter uma ideia, o Orçamento foi feito com uma previsão de 

PIB, de um superávit de 1,1. Hoje a realidade é de -3, negativo. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - O tema nosso aqui é se 

pode empenhar até o final de dezembro, entendeu? 

 

 O SR. MARCO - Pode empenhar se houver autorização. 

 

 O SR. - Se houver autorização, não tem dúvida. Gostaria só de fazer uma 

observação, por favor. 

 

 O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O decreto, quem faz, é o governador. Se o 

Sr. Governador é um homem voltado ao turismo, sabe da necessidade do turismo, que 

gera emprego, gera receita, gera satisfação, muda então o decreto. Estou na Assembleia 

e participei da Mesa - terceira vez que sou da Mesa Diretora -, que ordena despesa e 

leva cacetada até por aquilo que a gente não faz. 

 

 O SR. - Mas eu só queria fazer uma observação. 

 

 O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Abre, aqui na Assembleia a gente abre a 

hora que quer. Fechou já o Orçamento amanhã e a gente abre. Na semana que vem nós 

vamos abrir Orçamento, “Queremos mais isso aqui.” É verba nossa e a secretaria vai ter 

que fazer. O governador manda um decreto. Quem faz o decreto? Prefeito, governador, 

presidente. Tendo boa vontade, quer pagar? Porque, olha, desculpa, Sr. Presidente, o 

meu amigo Marcos está lá, 1% de PIB, está bom. Já fui relator do Orçamento, da LDO, 

e 300 milhões para o Estado, e não 300 milhões para o Estado. Desculpa, gente, começa 

a falar assim. Se não dá para pagar 300 para o Turismo, fecha as portas, vai embora para 

casa. (Palmas.). Trezentos milhões...  
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Os Srs. Deputados sabem aqui que não estão pagando nem as nossas emendas. Eu 

abro a mão das minhas emendas para pagar aí o Turismo, não faço questão de emenda 

nenhuma, porque a hora de votar Orçamento no final do ano vão ter que pagar tudo. 

Esta Casa aqui, ó, leva lá, Marcos, o aviso lá para o pessoal, que os deputados aqui vão 

virar o ano para votar Orçamento. Vamos fazer como no ano em que fui relator aqui: 

não aprovou o Orçamento dentro do ano, levamos para o ano seguinte. Suspendemos a 

sessão na Assembleia. Para nós teve recesso do mesmo jeito para descansar. Nós temos 

que enfrentar essa situação aqui, não dá para ficar assim. (Palmas.). 

 

 O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Há quatro versões aí 

da assinatura de quinta-feira: começa com 500 e termina com 2.000 convênios que serão 

assinados, quinta-feira. Só do social são 400. 

 

 O SR. - No ano passado, o último convênio que eu assinei, do Dade, foi na 

primeira semana de dezembro. Então, mais uma fez afirmo: será uma grande injustiça se 

amanhã fechar Siafem e não assinarmos esses convênios. E também, é o meu 

município. Entreguei os projetos uma vez, foi solicitado novamente a mesma 

documentação, que já tinha sido entregue. Aí, na semana passada, vim pessoalmente, 

novamente, protocolar no Dade. Quando foi encaminhado no COC, e mandei em 

janeiro, e até abril não tinha sido aprovado ainda. “Claro que entreguei”, dizia. Precisei 

ir lá à reunião, em Holambra, cadê Fernando? Maior quebra pau lá, precisei ligar no 

Dade para mandar pelo e-mail, porque estava desde abril que já tinha sido protocolado 

no Dade, e em abril, maio, não tinha sido nem colocado em pauta para ser votado no 

COC. É uma situação complicada que a gente passa. 

 A gente sabe das dificuldades de todo mundo, principalmente os pequenos 

municípios, que não têm estrutura, é corte de receita, e, para mim, 200 mil fazem falta. 

Estou investindo lá, inclusive já encaminhei na Secretaria da Educação porque não tem 

como a gente ficar aguentando a bronca. Tudo estoura nos prefeitos. O problema é com 

a Câmara, o processo político administrativo de cassação, e Ministério Público, certo? 

Deixei lá os meus problemas... 

 

 O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Prefeito, se esqueceu do Tribunal de 

Contas? 
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O SR. - É, Tribunal de Contas. É isso mesmo. 

Então, o que acontece? Precisa também ver essas dificuldades. Eu estou bancando 

200 mil da merenda do estado. Faz-me falta lá. Aí eu não posso romper com eles, 

porque eu tenho que colocar funcionário, colocar material, lá. Então, ano que vem eu 

não vou renovar a merenda. Já protocolei na Secretaria. Não tenho condições. Não dá. 

Entendeu? Então, só isso. 

Então, acho que é uma grande injustiça. Os prefeitos têm que se unir mesmo, com 

o apoio dos deputados, para fazer coro aí. Todo fim de ano é essa briga aí, o deputado 

Edmir sabe disso. O ano passado e o ano retrasado foi o maior quebra-pau. Não foi, 

deputado Edmir? E a gente, aí, correndo atrás. 

Eu recorro ao deputado Edmir, que foi o deputado estadual eleito mais bem 

votado na minha cidade. Então, a gente recorre a ele nos momentos de dificuldade da 

gente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Agora entendi por que 

ele abriu mão da emenda. 

Pessoal, só um minutinho. Eu tenho aqui uma questão de ordem. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Deputado, eu estou abrindo a de 2013. 

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Eu tenho duas questões 

aqui, que eu preciso seguir a sequência. Vamos abrir, calma. O Reinaldo Alguz está 

aqui com a questão de ordem preferencial. Tem o Adalberto, que quer fazer... É algum 

complemento do que foi colocado aqui, Adalberto? Complementa você, porque, de 

repente, alguma coisa foi abordada. Na sequência, o deputado Reinaldo Alguz. E aí, o 

prefeito Bozola precisa fechar aqui, prefeito. 

Eu sou assim. Antes de passar, o que acontece? O que eu percebi aqui: está muito 

em dúvida. Ficou muito claro aqui, acho que a colocação final do deputado Edmir e do 

André Bozola, de que precisa cobrar claramente esse ato, seja baseado na interpretação 

do Art. 3º, seja lá nas disposições transitórias do 18. Não importa. 

Mas que tenha que vir, não é, deputado Edmir? Para permitir, no mínimo... e não 

só isso. Acho que além de pedir que fique aberto isso, prefeito Bozola, pedir também 

que garanta o empenhamento até o final do ano, para que passe em restos a pagar. Não é 

só o decreto mudar, mas é garantir o empenho. 
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Acho que são as duas coisas que é fundamental colocar, deixar bem claro aqui, 

além das outras ponderações. Acho que podia já fechar. 

Tem a palavra o diretor do Dade, Adalberto, e depois o deputado Reinaldo Alguz. 

 

O SR. ADALBERTO FERREIRA DA SILVA - O que eu queria colocar aqui é 

o seguinte: é evidente que é lícito os senhores prefeitos brigarem pela garantia do acesso 

aos recursos disponibilizados. Mas, também, é preciso a gente observar que se essa 

preocupação estivesse permanente durante mais tempo e dedicando mais atenção aos 

projetos, nós não estaríamos sofrendo, na medida e na intensidade, o que nós estamos 

sofrendo aqui. 

Simplesmente, a questão de abrir, coisa que vem acontecendo ao longo dos anos, 

porque, sim, o Sr. Governador é sensível. E a prova disso é que está marcado assinatura 

de convênios para quinta-feira. Se está marcada a assinatura de convênios para quinta-

feira, esses convênios não vão ser assinados e deixarão de ser empenhados. Se eles 

serão empenhados é porque vai ser aberto. 

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Mas são dez, só, 

Adalberto. 

 

O SR. ADALBERTO FERREIRA DA SILVA - Não, mas não são dez só. São 

dez que estão prontos para terça-feira. Eu tenho mais uns 30 ou 40 em finalização de 

procedimentos lá dentro do pessoal que pertence à Procuradoria do Estado e que serve à 

Secretaria. 

E eu gostaria de falar o seguinte: não é só a questão de abrir e de obter a 

autorização do Sr. Governador, que é o que vem acontecendo nos anos anteriores; é 

também a questão de excetuar a exigência de apresentação de projetos, porque muitos 

dos projetos, nesse momento, não terão condição de serem apresentados pelas 

prefeituras. E se vierem a ser apresentados, o volume será de tal monta que será 

impossível os técnicos aprovarem. 

Então, existe um decreto, que já foi editado nos anos de 2012 e de 2013, que pode 

ser reeditado agora, uma vez que se viabilizar a questão da abertura dos empenhos, sob 

lá qual for a razão que se encontre para ser efetivada essa abertura. 
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O SR. PRESIDENTE -  ITAMAR BORGES - PMDB - Tem a palavra o nobre 

deputado Reinaldo Alguz. 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Muito obrigado, Sr. Presidente. Talvez eu vá 

ser um pouquinho contundente, também, como já foi a situação. Eu sei que todo 

Executivo exerce um papel de responsabilidade fiscal. Todos passam por essa 

dificuldade. O prefeito, o governador e o presidente da República. 

Também sabemos a dificuldade de determinados municípios produzir 

documentação adequada. Mas, também, sabemos que talvez fica a falta de clareza do 

que falta, do que está precisando ser feito, de como agilizar, ou uma união para que a 

gente comece a fazer uma política verdadeira, de esforço mútuo, para que a gente possa 

encontrar soluções para resolver problemas. 

Sabemos que os municípios talvez tenham dificuldade em impor ou em apresentar 

os documentos necessários, mas também sabemos que às vezes procuram-se 

informações e essas informações não chegam adequadas. 

E o prazo se passa, se finda, a solução não acontece. Eu sou municipalista. Eu 

acho um absurdo prefeito ser viajante, e não administrador. Porque a concentração de 

poder, na minha visão, neste País, constitucionalmente, é demais do governo federal e 

do estado, e o problema está no município. 

Só que nós temos que, de uma forma ou de outra, falarmos: “Ou nós nos unimos 

para começar a fazer uma política verdadeira, de transformação, para resolver 

problemas no nosso País, ou ninguém aguenta mais nada”. 

Nós não estamos tendo mais estrutura. E fica uma situação de desespero em todos 

os aspectos. Olha, o esforço que eu acho que nós temos que fazer, Sr. Presidente, diante 

de tudo isso, o que gera - e nós falamos isso o tempo todo, do turismo e da agricultura, e 

o que se investe no turismo e na agricultura é tão pequeno perto do que ele gera de 

riqueza, perto do que ele gera de impostos, perto da indústria que é o turismo, e da 

indústria que é a agricultura, e o que se retorna para isso na sociedade. 

É lógico, o Estado tem preocupação com a Saúde, que hoje é uma coisa absurda 

que o Estado tem; tem uma preocupação com a Educação. Ou nós vamos começar a 

entrar de frente com essa verdade, buscando as soluções ativamente, ou nós não vamos 

sair mais disso. E a sociedade brasileira não aguenta mais. Todos nós estamos vivendo 

um caos. Politicamente, ou nós começamos a busca da verdade, ou nós não vamos mais 

fazer papel nenhum neste País. 
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Então, eu queria, Sr. Presidente, solicitar que esta Comissão pudesse encaminhar 

para que realmente pudesse ter clareza, para que os Srs. Prefeitos pudessem saber o que 

pode e o que não pode. Ter um calendário adequado para que isso seja realizado, porque 

não dá para acompanhar disso.  

E não dá para chegarmos todo final do ano falando que falta documento, falta 

situação, por aquilo que está acontecendo, por falta de documentação técnica. Temos 

um prazo, que também tem que ter essa preocupação de informação do município, para 

que eles possam ter as qualidades adequadas para apresentar os documentos necessários. 

Mas, que a gente realmente realize aquilo que é necessário. 

Ora, eu já falei isso um tempo atrás, mas dá pena, porque quando eu era criança 

fiquei sabendo que na Inglaterra havia troca de guarda. Eu, no banco escolar do Estado, 

olhava aquela situação e falava: nossa, mas para que gastar dinheiro com isso? Que 

desperdício! Uma troca de guarda.  

Até um dia em que Deus me deu uma oportunidade, e eu pude estar na presença 

da troca da guarda da rainha, na Inglaterra. Aquela troca da guarda representava 10 mil 

turistas diários, assistindo à troca, pagando em dólar. 

Daí você vai a um lugar, onde querem apresentar esse lugar como histórico, 

tradicional, montaram uma estrutura, e você vai ver um riozinho de nada. E quanto se 

arrecada com aquele rio? País nenhum do mundo tem as condições turísticas que nós 

temos. País no mundo! E o Dr. Adalberto falou da riqueza que nós somos. Mas se nós 

não fizermos um esforço, da exploração disso, não adianta. Paramos em nós mesmos. 

Então, Sr. Presidente, precisamos encontrar solução. Não dá para ficarmos mais 

um ano assim. Não dá para o Dade ficar sem saber, os prefeitos também, angustiados. 

Prefeitos, larguei tudo para estar aqui. As coisas se arrastam pelo ano inteiro, e sei da 

responsabilidade que também pesa sobre o Executivo, pelo fato de saber se vamos ou 

não ter condições.  

Mas não aceito não ter a documentação adequada. Se houver dinheiro, podemos 

empenhar e podemos fazer. Então, a parte técnica traz para nós, o Estado, e traz à 

prefeitura. Mas essa parceria não dá mais para ser empurrada para o último momento, 

para depois não sabermos se vamos ou não fazer as coisas. 

Então, tem que mudar essa situação. Temos que discutir isso, presidente, para que 

não fique mais assim, e tenhamos um calendário adequado de entrega de documento, 

para não ficar em cima da última hora. Porque quando chega o momento, tem recurso, 
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vai ser pago, mas a documentação está toda pronta. Mas também não dá para entregar 

documento e pedir o mesmo documento. Não dá. É fazer o mesmo esforço sempre. 

Sugiro que nós, aqui, pensemos numa forma, na comissão, que possamos pensar 

numa pauta para propor pautas adequadas, com calendário, para tentar melhorar e não 

termos mais esse problema de final de ano.  

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE -  ITAMAR BORGES - PMDB - Na sequência, o 

Adalberto quer fazer uma colocação. Peço objetividade, porque nós já fomos alertados. 

A Casa não pode dar sequência à audiência pública, assim que começa a Ordem do Dia. 

Fomos autorizados, pelo presidente, porque já começou a Ordem do Dia, a irmos 

concluindo, para não interromper, respeitando a importância e o interesse, então 

pedimos objetividade, tanto para o Adalberto como, na hora em que formos passar o 

microfone, só peço para identificar nome, cargo e a cidade. Por favor. 

 

O SR. ADALBERTO FERREIRA DA SILVA – Deputado Reinaldo, eu 

gostaria de fazer uma observação. Coloquei no caminho crítico a questão da 

apresentação de projetos. Nós já estamos, neste ano, aprovando financiamento de 

projetos. Isso já facilita, e muito, a questão, porque já existe um manual, o manual do 

Dade, que está disponível no site da Secretaria de Turismo. Foi revisto, com a 

participação da Aprecesp, todo detalhamento dos documentos, das exigências. Está 

colocado nesse manual. E estamos financiando projetos. 

Estabelecemos um calendário, diante da impossibilidade de resolver a questão 

deste ano, para o ano que vem. E é em função desse calendário, que foi atendido em 

grande parte, para surpresa minha, que deu resultado bastante positivo, que nós já temos 

71 objetos aprovados para o ano de 2016. E temos expectativa de assinar, em fevereiro e 

março, todos os convênios relativos a esses objetos, evidentemente se os projetos forem 

apresentados. 

 

O SR. PRESIDENTE -  ITAMAR BORGES - PMDB -  Obrigado, Adalberto. 

Depois vem para você, prefeito Alex. Na sequência, Júnior, prefeito de Santo Antonio 

do Pinhal. 
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O SR. CLODOMIRO CORREIA DE TOLEDO JÚNIOR – Cumprimento 

todos por esta tarde de trabalho, a iniciativa da comissão.  

Na verdade, gostaria de ouvir do coordenador Adalberto com relação ao pessoal 

técnico. Assim como os municípios poderiam eventualmente ter apresentado seus 

projetos com antecedência, embora nós tenhamos que lidar com não um, mas dois, três 

leões por dia, será que não é o momento de falarmos também, de dar um reforço ao 

pessoal técnico do Dade, porque estamos falando de um recurso de 370 milhões. Se 

tirássemos 0,5% disso, quem sabe não dobraríamos o número de técnicos para analisar 

os projetos dentro do Dade, e quem sabe até ajudar os municípios, eventualmente, numa 

dificuldade técnica, a dar esse suporte. 

Nós não estaríamos falando aqui em 39 ou 49 convênios, e os demais correndo o 

risco de perder o recurso, por não terem sido empenhados. Eventualmente, como na 

maioria dos municípios, e o município de Santo Antonio se inclui, acabei de conversar 

com alguns colegas aqui na mesma situação, de terem apresentado seus projetos e, 

rotineiramente, quando ligamos ao Dade, “ah, está em análise”.  

O município de Santo Antonio do Pinhal tinha um técnico responsável. Em junho 

fiquei sabendo da saída dele por email. Depois eu cobrava a nomeação de um novo 

técnico, e diziam que o coordenador estava de férias. Esperamos a volta do 

coordenador, da equipe técnica, e até hoje, estamos em novembro, Santo Antonio do 

Pinhal ainda não tem um técnico dedicado para analisar seus projetos. Não tenho quem 

procurar no Dade, para avaliar o projeto. 

Então, essa é a contribuição e a sugestão que coloco na tarde de hoje. Obrigado a 

todos. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB -  Como o prefeito fez 

uma pergunta direta ao Adalberto, e o Alex também tem uma pergunta, não sei se 

depois Barra Bonita também terá uma pergunta, agora na sequência, o Alex, prefeito de 

Paraitinga. Depois, Glauco, de Barra Bonita. 

 

 O SR. ALEX TORRES – Dr. Adalberto, numa reunião em Ilhabela, com o 

secretário-chefe da Casa Civil, entrou essa questão das estâncias. Ele garantiu que 

nenhum município, estância turística, iria ficar sem assinar o convênio. Inclusive, tinha 

colocado, a Casa Civil, técnicos para poder, se fosse preciso, fazer um mutirão para 

aprovar esses projetos da estância turística. 
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 Gostaria de saber do senhor se realmente isso procede, que a Casa Civil, numa 

reunião em Ilhabela, o secretário falou que estaria colocando à disposição vários 

técnicos para ajudar a aprovar os projetos da estância, para que nenhum município fosse 

prejudicado. E é bem isso que o prefeito Junior, de Santo Antonio, falou. Já ouvia isso 

no passado, no ano passado, no ano retrasado. “Não, agora está no Jurídico, e o Jurídico 

está enrolando. O departamento jurídico não está aprovando”.  

Então, nós gostaríamos de contar com o apoio e se, realmente, procede essa 

palavra do secretário-chefe da Casa Civil.  

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Glauco, Barra Bonita. 

 

O SR. GLAUCO MIOTTO - Meu nome é Glauco, sou secretário de Convênios 

de Barra Bonita e estou representando o Glauber Guilherme Belarmino, que não pôde 

vir.  

Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que essa ideia de assinatura do convênio 

nos moldes de convênio federal seria uma boa, justamente para não carregar o processo 

do Dade. 

Em Barra Bonita, nós temos vários convênios federais. Inicialmente, o convênio é 

assinado e, posteriormente, é enviado o projeto executivo para a Caixa Econômica. 

Depois disso, há a aprovação. Isso seria uma forma de auxiliar todos os municípios. O 

interessante não seria ter cláusula suspensiva; o interessante seria, em 90 dias, sanar 

todo e qualquer problema da parte de projeto executivo. Isso é fantástico.  

Para nós de Barra Bonita, o Dade melhorou bastante em relação aos outros anos 

no que se refere à análise de projeto. Na verdade, eu até me surpreendi ao chegar, às 

7h40m, em frente ao Dade. Nessa ocasião, eu conheci o Sr. Adalberto. Nós já 

estávamos acostumados, anteriormente às 10h, à chegada da direção do Dade. Eu 

cheguei até lá e comecei a fazer cera. Às 7h40m, me disseram: “o Sr. Adalberto já 

chegou”. Opa, é pé de boi como nós. Aqui nós estamos de terno e gravata, mas nós 

somos pés vermelhos. A gente é pé vermelho porque sabe as condições e as 

necessidades dos municípios e dos munícipes. Eu acho bárbaro isso.  

O outro questionamento - o mais importante - seria sobre o contingenciamento 

dos 25%. Realmente, esses 25% vão se efetivar em um convênio ou não? Alguém tem 

alguma notícia disso? 

Muito obrigado.  
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O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Obrigado, Glauco.  

Foi sugerida uma colocação. No caso da adequação do decreto do governador, 

todo decreto que contempla uma Secretaria, a minuta sai da secretaria do departamento. 

É possível que você, junto com o Cunha, representando o secretário, encaminhe ao 

governador, tendo em vista que temos 260 convênios em andamentos autorizados pelo 

COC. É isso? 

 

O SR. - Não. São 250 autorizados, mas têm 150 pendentes.  

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - É possível encaminhar 

ao governador uma minuta de um decreto para que ele autorize esse novo formato? Nós 

vamos pleitear aqui também. Mas de que forma o Dade e a Secretaria podem ir ao 

encontro disso para que possamos fazer esses dois caminhos? O governador, antes de 

mais nada, já sabe, mas é importante que tenha isso.  

Eu queria fazer essa última pergunta mais as três colocações que foram feitas 

aqui.  

 

O SR. CLODOMIRO CORREIA DE TOLEDO JÚNIOR - Vamos responder 

a questão de Santo Antônio do Pinhal. Realmente, foi necessário, logo na chegada ao 

Dade, que nós fizéssemos uma revisão na equipe técnica em função da inconformidade 

da presença dos técnicos ali. Havia dois técnicos que não pertenciam à Secretaria de 

Turismo. Então, foi necessário resolver isso. A questão econômico-financeira fez com 

que não tivéssemos condições, nesse ano, de aumentar o grupo de técnicos da Cpos que 

fazem a prestação de serviços ao Dade.  

Alguns municípios ficaram sem um técnico definido como responsável, o que não 

quer dizer que os projetos não sejam examinados. Nós temos um técnico, que é o 

engenheiro Alexandre, que faz esse trabalho de gerenciamento dos convênios federais 

que passam pela Secretaria de Turismo, porque o governo do estado tem uma parcela de 

participação. Ele, hoje, toma conta de 42 convênios e assumiu algumas prefeituras, entre 

as quais a vossa.  

O fato de a gente conseguir fazer essa alteração de procedimentos não 

necessariamente vai fazer com que o município, automaticamente, alcance o recurso. 

Nós temos municípios que conseguiram convênios com o governo federal e perderam 
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os recursos por não atenderem as exigências da Caixa Econômica Federal. São vários 

casos. Eles não conseguiram nem apresentar o projeto.  

Nesse sentido, acho que a questão de o Dade estar financiando projetos é um 

facilitador para esse processo.  

Eu coloco isso com relação a Santo Antônio do Pinhal.  

Em relação à pergunta do secretário-chefe da Casa Civil, realmente essa 

solicitação foi feita. Nós estávamos acompanhando o secretário Roberto de Lucena 

quando ele foi à Casa Civil. Na Casa Civil existe uma unidade de relacionamento 

municipal, que era a antiga UAS, e há técnicos que são funcionários e servidores da 

Cpos que prestam serviços para ela.  

Aqueles convênios têm uma conformação técnica diferente dos convênios do 

Dade. O Dade faz infraestrutura e superestrutura; lá, entra tudo: veículo, equipamento e 

uma série de outras coisas. Realmente, o Sr. Edson Aparecido, chefe da Casa Civil, 

disponibilizou o número de técnicos para fazer a análise de projetos. 

Ocorre que o grande volume de projetos apresentados só se deu muito 

recentemente e o nosso pessoal foi trabalhando, mas não tinha um número significativo 

para encaminhar para a Casa Civil. Esse número faltante, que é da ordem de 150, 

continua mostrando que o problema de apresentação de projetos é muito grande. Nesse 

momento, os projetos que foram apresentados aos senhores como prioridade estão todos 

encaminhados, de forma que nós temos apenas 22 projetos, se eu não me engano, em 

análise. Quanto aos demais, têm 30 e poucos que já sofreram análise, já retornaram aos 

municípios e estão aguardando a reapresentação, com obediência àquelas exigências e 

observações que constam do novo manual que está à disposição dos senhores desde o 

primeiro semestre.  

Com relação às observações de Barra Bonita, principalmente no que tange ao 

contingenciamento - porque parte eu já respondi com relação à questão da Caixa 

Econômica, que não é também uma garantia -, essa é uma decisão estratégica de 

governo. Na verdade, não diz respeito diretamente ao Dade e, muito menos, à 

Secretaria. É uma questão que está mais afeta a planejamento e gestão, Secretaria de 

Fazenda e etc.  

Nós temos encontrado, de verdade, na Secretaria de Fazenda uma parceria muito 

grande. Nós estabelecemos um valor médio de dispêndio dentro de uma possibilidade 

muito restrita que ocorre hoje em função da deficiência de arrecadação em relação à 

previsão do orçamento. Houve um ajuste acordado - nós sentamos com os técnicos - e 
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ele vem sendo cumprido. Os valores que eu demonstrei aos senhores cumprem 

exatamente o ápice daquela referência de média que foi combinada. Até o momento tem 

acontecido isso. Essa questão é mais estratégica e de decisão superior.  

Sobre a questão do encaminhamento do decreto, quero dizer aos senhores que o 

secretário Roberto de Lucena é muito preocupado com essa questão. Isso não vem 

somente da sua vontade, mas sim do desejo de atender plenamente aquilo que o 

governador solicita.  

No último evento de assinatura de convênios, assinamos, se não me engano, 16 

convênios - não estou bem lembrado do número certo. O governador foi muito rápido 

na sua fala e ficou cerca de uma hora e 20 minutos conversando com os senhores 

prefeitos e os técnicos em um café, de forma bastante informal. Toda a conversa 

naquele momento - o prefeito André Bozola estava presente - foi no sentido de dar 

continuidade ao procedimento de assinatura de convênios. O prefeito André teve a 

oportunidade de conversar sobre a questão do contingenciamento, dos 25%, etc.  

O secretário já vem conversando com o governador no sentido de que, para 

atender o seu desejo, é necessário que algumas providências sejam tomadas. O decreto 

que foi editado em 2012 e repetido em 2013, cuja solicitação de reedição foi feita pelo 

secretário ao governador, já foi alvo de observação do governador. Ele pediu ao 

secretário que conversasse com o secretário do Planejamento. Isso está em andamento. 

Acredito firmemente que essas providências serão tomadas e que vamos chegar a bom 

termo, exatamente como nos anos anteriores. Eu acredito que isso foi solucionado sobre 

a mesma direção e a mesma mão firme do governador.  

O fato de ter sido antecipado o final do ano fiscal - ou encerrada a questão de 

registro financeiro e de empenhos - ao contrário de ser uma ameaça, a edição desse 

decreto antecipadamente vai evitar que tenhamos um grande atropelo no final do ano. 

Se nós efetivamente pudermos assinar os convênios apenas e tão somente com os 

valores definidos quando da aprovação de projeto, com uma cláusula suspensiva e sem 

retirar da obrigação dos municípios, o fato de terem que apresentar os projetos em 90 

dias, não vejo óbices. Já conversamos com os procuradores e nenhum deles viu nenhum 

óbice nesse sentido.  

Tive a oportunidade de conversar com o governador e expus a ele que existe um 

estudo da Secretaria da Fazenda que faz uma análise bastante aprofundada da relação 

entre os recursos do Dade e a sua utilização no município. Das 70 estâncias, dez 

municípios têm receita própria menor que os recursos do Dade. É muito importante 
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dizer que o governador tem plena consciência da importância desses recursos, 

principalmente porque são efetivamente aplicados em investimentos. Eles significam 

investimentos. Todo município conta com aquele recurso e os direciona para 

investimento. É fundamental a permanência desses recursos. 

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Não temos mais 

nenhuma inscrição para manifestação. Gostaria de passar a palavra para considerações 

finais ao prefeito André Bozola. 

 

O SR. ANDRÉ BOZOLA - Quero encerrar otimista essa audiência, assim como 

o Adalberto. Vou ser otimista e vamos acreditar, mas reforço esse pedido de empenho 

dos deputados desta Casa para que nos apoiem, nos ajudem. Sabemos que tudo é 

decisão política. Se o governo, a Casa Civil, olhar para o decreto e falar que entende ao 

lado da liberação, ao lado favorável às estâncias, será feito dessa forma. Do caso 

contrário, pode-se entender e seguir o posicionamento da Secretaria da Fazenda.  

Agradeço muito ao presidente desta Comissão, deputado Itamar Borges, e ao 

deputado Reinaldo Alguz. O deputado Edmir Chedid comentava sobre o dinamismo 

desses dois deputados. Eles demonstraram esse dinamismo. Eles percorrem o Estado 

inteiro. Ficaram até o final e acompanharam esta audiência em favor das estâncias. 

Nossos agradecimentos em nome dos prefeitos que estão presentes. Não vou citar o 

nome do nenhum. Vejo desde o Beto, o senhor Antonio aqui embaixo, o Adauto, o 

Fernando. Agradeço a todos os prefeitos que estiveram presentes, as cidades 

representadas pelo turismo paulista. Vamos juntos. Vamos mais um pouco. Vamos 

solicitar aos demais deputados, aqueles que têm o apoio de outros deputados que não 

estão aqui, que cobrem também para que possamos ajudar o deputado Itamar Borges e o 

deputado Reinaldo Alguz a engrossarem esse pleito.  

Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Adalberto, pela presença e pelos 

esclarecimentos. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Em nome da Comissão 

de Atividades Econômicas, que é a nossa comissão de turismo desta Casa, agradeço a 

presença dos prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores, vereadoras, 

secretários municipais e representantes das prefeituras. Da mesma forma, agradeço a 

presença da Secretaria de Turismo, Cunha e Adalberto; da Secretaria da Fazenda, 
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Marcos; dos meus colegas desta comissão, deputado Reinaldo Alguz; demais colegas 

que por aqui passaram e em especial o deputado Edmir Chedid, proponente deste 

encontro; e o Zupo, parceiro na constituição dessa proposta.  

Digo a vocês que esta audiência pública atinge o seu objetivo de várias formas. A 

primeira é que o seu acontecimento é cientificado aos interessados - governador e 

secretários. Eles sabem que ela está acontecendo e qual o seu objetivo. A segunda é que 

a repercussão do que aconteceu aqui é levada pelo Adalberto e pelo Cunha ao secretário 

e é levada para a Fazenda pelo Marcos. Chegará a esta comissão, em nome da 

Assembleia Legislativa, o resultado deste debate. Esta comissão representa a 

Assembleia Legislativa neste tema.  

Quero parabenizar a Aprecesp. Se não fosse esse movimento da Aprecesp, com 

certeza este encontro não teria acontecido. Com certeza estou otimista, como disse o 

Bozola em relação àquilo que o Adalberto falou. Saio otimista e esperançoso. O 

otimismo e a esperança cresceram a partir do momento em que este encontro foi 

provocado.  

Parabéns, André Bozola. Se a Aprecesp fez o que fez, ela também merece o 

reconhecimento. Tenho certeza e a convicção que a justiça será feita. Os municípios não 

serão prejudicados. Aquilo que tem que ser encaminhado será encaminhado. Com 

certeza teremos as respostas. E, claro, o mais importante é a solução dos problemas de 

todos.  

Parabéns. A presença de vocês é fundamental para fortalecer o trabalho da 

Aprecesp, do Bozola e, consequentemente, de todos nós, para darmos as mãos juntos e 

buscarmos nosso objetivo.  

Sucesso. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. 

(Palmas.) 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião. 

 

* * * 

 

 


