
  

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

CASA CIVIL 
 

 
 São Paulo,            de janeiro de 2015 
 
 
 
CC-ATL nº 017/2015 
 
 
Senhor 1º Secretário 
 
 
 
 Tendo em vista o disposto no artigo 20, inciso XVI, 
da Constituição do Estado, venho transmitir a essa ilustre Assembleia, por in-
termédio de Vossa Excelência, manifestação a respeito da matéria relativa ao 
Requerimento de Informação nº 259/2014, do Deputado João Caramez. 
 
 Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta 
consideração. 
 
 
 
 
 

  Edson Aparecido dos Santos  
 SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA CIVIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Sua Excelência o Senhor Deputado Enio Tatto, 1º Secretário da Egrégia 
Mesa da Assembleia Legislativa do Estado. 
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São Paulo, 29 de dezembro de 2014. 
 
Ofício ATL nº 255/2014- GS/ST 
Ref.: Requerimento de Informação 0259/2014 
 
 

Senhora Procuradora Assessora 

 

 

   Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao Requerimento de 
Informação nº 259, de 2014, do Exmo. Deputado João Caramez, que, nos termos da Justificativa 
apresentada, tem por escopo conhecer os critérios técnicos adotados pelo DADE – 
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, na manifestação favorável 
mencionada nos ofícios encaminhados à Assembleia Legislativa, através dessa Assessoria, 
apresentamos as informações que seguem. 

 

a) Com o objetivo de cumprir o disposto no inciso I, do artigo 2º e § 4º, do artigo 4º, do 
Decreto nº 47.807/2003, que entre outros dispõe que as informações devem ser conclusivas 
quanto ao mérito, o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (DADE) se 
manifestou sempre de modo conclusivo e favoravelmente aos projetos de lei apresentados 
pelos Ilustres Deputados, de modo fático e concreto, com base no conteúdo de cada uma das 
justificativas e, também, num conjunto de diretrizes denominado “Matriz de Avaliação do 
Potencial Turístico dos Municípios Paulistas”, fruto de um estudo interno que “ranqueia” o 
potencial turístico de cada um dos municípios paulistas. Não exarou, no entanto, qualquer 
Parecer Técnico, favorável ou contrariamente, visto a ausência de legislação sobre o tema, se 
manifestando apenas de modo favorável à tramitação do trabalho legislativo apresentado. 
  

b) Não houve parecer favorável e, nem mesmo, contrário à classificação como município de 
interesse turístico. A manifestação sempre foi no sentido de que não há nada a opor aos 
projetos de lei apresentados, cujos autores, assim como o DADE e a Pasta, têm ciência de que a 
classificação dependerá da aprovação dos dispositivos legais hoje em tramitação na Assembleia 
Legislativa. 

 
c) Não há pareceres técnicos exarados pelo DADE, o que, então, impede o encaminhamento 
de cópias. 

 
d) Na prática não há qualquer projeto de classificação de município de interesse turístico que 
tenha recebido parecer técnico favorável ou contrário do DADE. Existem, apenas, manifestações 
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favoráveis a todos os trabalhos legislativos apresentados, com esse teor, pelos Ilustres 
Deputados. 
 

e) As manifestações solicitadas a esta Pasta são sempre atendidas dentro do prazo solicitado 
e/ou do prazo legal. As manifestações que, porventura, ainda não foram encaminhadas à 
Comissão, certamente o serão dentro do prazo previsto para tal fim.     
 

 

   Sem mais, colocamo-nos à disposição. 

 

 

  Atenciosamente, 

                                                           

                     
CLÁUDIO VALVERDE 

Secretário Adjunto respondendo 
pelo expediente da Setur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exma.Sra. 
Dra. Anadil Abujabra Amorim 
DD. Procuradora do Estado, Respondendo pelo Expediente 
da Assessoria Técnico Legislativa 
Palácio dos Bandeirantes 
São Paulo - SP 


