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COMISSAO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.  

05/08/15 

 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ITAMAR BORGES – PMDB – Havendo número 

regimental, declaro aberta a segunda Reunião Ordinária da Comissão de Atividades 

Econômicas da Primeira Sessão Legislativa do primeiro biênio da 18ª Legislatura.  

 Registro, com muita satisfação, a presença dos nobres Deputados Hélio 

Nishimoto, Ed Thomas, Cezinha de Madureira, Ana do Carmo e a vice-presidente 

Marcia Lia.  

 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pela ordem, senhor presidente. 

Dizer que o senhor hoje está muito elegante.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ITAMAR BORGES – PMDB – Muito obrigado pelo 

sempre gentil comentário que você faz, querido.  

Temos aqui hoje dois momentos: o primeiro momento, registrar a presença do 

Deputado André do Prado... Teremos dois momentos. E com muita alegria registrar o 

nosso sempre Deputado, parceiro, Beto Trípoli, aqui também conosco, uma alegria. É o 

nosso secretário adjunto de turismo do Estado de São Paulo.  

Teremos aqui dois momentos: uma pauta relativamente curta e, na seqüência, já 

está aqui a equipe do secretário Roberto de Lucena e ele já está estacionando aí também. 

Será aqui o momento de cumprir a nossa Constituição para ouvir o nosso secretário de 

turismo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena.  

Item 1: Solicito ao secretário a leitura da ata da reunião anterior.  

 

 

 A SRA. MARCIA LIA – PT – Pela ordem, senhor presidente. Solicito que a 

gente dispense a leitura da ata e passemos ao exame dos itens.  
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O SR. PRESIDENTE – ITAMAR BORGES – PMDB – É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como 

estão. Aprovada a ata da reunião anterior.  

Agora vamos apreciar a ordem do dia. Registrar, com alegria, a presença do 

Deputado Beto Trípoli, grande parceiro desta casa.  

Item 1: Projeto de Lei 841/2011, do Deputado Ed Thomas, que institui o 

“Programa de Incentivo ao uso de calcário na correção dos solos”. Deputado Celino 

Cardoso, parecer favorável. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. 

Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

Aprovado.  

Item 2: Projeto de Lei 893/2013, do Deputado Marco Aurélio de Souza, que 

institui e inclui no calendário turístico do estado de São Paulo o Dia Estadual do 

Carnaval Andino, Yunsa. Deputado Coronel Telhada. Parecer favorável ao projeto na 

forma do substitutivo proposto. Em discussão. Não havendo oradores, em votação. Os 

senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram.  

 

 

O SR. ED THOMAS – PSB – Pela ordem, senhor presidente. Eu não sei, de 

repente a dúvida seja só minha, mas o que é Carnaval Andino Yunsa? Creio que é uma 

dúvida aqui... Eu peço, de repente, que alguém possa me dar uma informação... É uma 

festa peruana! Já chegou a primeira informação.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ITAMAR BORGES – PMDB – De quem é o projeto? 

 

 

O SR. ED THOMAS – PSB – O projeto é do Deputado Marco Aurélio.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ITAMAR BORGES – PMDB – Ah, é uma festa 

peruana? Eu vou tentar aqui... 
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O SR. ED THOMAS – PSB – Não, presidente, já me satisfez. Já buscamos 

aqui.  

 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ITAMAR BORGES – PMDB – É uma festa 

tradicional do mundo andino, especialmente nos Andes Peruanos. E aí tem uma tradição 

aqui nas cidades como Campinas, Santos e São José dos Campos, que foi onde o 

deputado identificou essa atividade.  

 

 

O SR. ED THOMAS – PSB – Deve ter bastante ceviche.  

 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ITAMAR BORGES – PMDB – Ceviche, com 

certeza, Deputado Ed Thomas.  Então os deputados que forem favoráveis permaneçam 

como se encontram. Aprovado.  

Item 3: Projeto de Lei 1270/2014. Quero registrar que já está entre nós aqui o 

deputado federal e secretário de turismo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, 

que daqui a pouquinho vamos convidar para que ele possa vir à mesa, tão logo 

cumpramos a nossa pauta.  

Projeto de Lei 1270/2014, o item 3, do Deputado Carlos Giannazi, que dispõe 

sobre o registro de empresas franqueadoras e franqueadas perante a Junta Comercial do 

Estado. Parecer favorável do Deputado Coronel Telhada. Em discussão. Não havendo 

oradores, em votação. Os senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como 

se encontram. Aprovado.  

Item 4, agora para deliberação conclusiva. Projeto de Lei 509/2012, do 

Deputado Welson Gasparini. Altera a Lei 13.358/2009, que inclui no Calendário 

Turístico do Estado de São Paulo a festa de San Gennaro, de Batatais. Deputado Gil 

Lancaster, parecer favorável. Em discussão. Não havendo oradores: em votação. Os 

senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado.  
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Registrar a presença também do membro dessa comissão, Deputado Reinaldo 

Alguz. 

Item 5: Projeto de Lei 1.284/2014, do Deputado José Bittencourt. Inclui do 

calendário Turístico do Estado a semana municipal dos evangélicos em  

Ibirarema. Parecer favorável do Deputado Gil Lancaster. Em discussão. Não havendo 

oradores, em votação. Os senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como 

se encontram. Aprovado.  

Item 6: Projeto de Lei 1.321/2014, do Deputado Campos Machado, que inclui no 

Calendário Turístico do Estado a festa de natal das crianças especiais no Palácio Nove 

de Julho, na capital, a tradicional festa aqui promovida pelos funcionários e 

colaboradores desta casa. Parecer favorável do Deputado Celino Cardoso. Em 

discussão. Não havendo oradores, em votação. Os senhores deputados que forem 

favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Deputado Cezinha de Madureira já fez a gentileza de trazer aqui o nosso 

secretário, o queridíssimo Roberto de Lucena, deputado federal e secretário de Estado, 

que já compõe a mesa aqui. Peço licença, só um informe, secretário: estamos 

concluindo nossa pauta e na sequência já vamos ouvi-lo. Ok?  

Para deliberação, itens 7 e 8; para ciência, item 9.  

Item 7: requerimento apresentado pelas senhoras Deputadas Ana do Carmo e 

Marcia Lia solicitando que a comissão ouça cooperativas e entidades representativas do 

cooperativismo com a finalidade de conhecer os entraves ao desenvolvimento das 

cooperativas e a representatividade do sistema cooperativista paulista.  

 

 

A SRA. MARCIA LIA – PT – Senhor presidente, nós temos feito – a Deputada 

Ana do Carmo e eu – vários diálogos com as cooperativas do estado de São Paulo e 

existem algumas demandas que eu penso que devam ser do conhecimento dessa 

comissão. Então eu gostaria de reforçar a importância, tendo em vista que neste 

momento, no estado de São Paulo, nós temos um fomento muito grande do 

cooperativismo, especialmente na área da agricultura familiar. Então eu penso que seria 

muito oportuno que essa comissão pudesse estar acompanhando esse trabalho e pudesse 

estar fazendo um momento no qual nós pudéssemos conversar com essas entidades que 

representam hoje; e a nossa comissão é a que tem a prerrogativa de estar conversando 

com esse setor, significa uma boa parte da economia, porque hoje, no estado de São 
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Paulo, em torno de 60% dos produtos que são produzidos pela agricultura familiar, que 

chegam às mesas das famílias paulistas são advindos da agricultura familiar e a maior 

parte das pessoas hoje se agrupam em sistemas de cooperativa. Então, penso que seria 

muito oportuno e eu gostaria de pedir aos nossos pares para que nós pudéssemos fazer a 

oitiva dos representantes das cooperativas que estão solicitando isto a esta casa. Muito 

obrigada, senhor presidente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ITAMAR BORGES – PMDB – Quero cumprimentar 

as duas deputadas que propuseram e dizer, inclusive, que eu recomendo, sugiro – está 

aqui o Deputado Hélio Nishimoto – que é presidente da Frente Parlamentar, junto com o 

Deputado Davi Zaia. É isso, Deputado Nishimoto, do cooperativismo? É isso? 

 

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO – PSDB – Exato.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ITAMAR BORGES – PMDB – São os coordenadores 

da Frente. Acho que é importante essa atuação integrada. Se for acontecer, quero ouvir, 

acredito que o deputado Hélio Nishimoto vá fazer alguma colocação e com certeza é de 

muita importância. Aliás, eu quero já parabenizar o Deputado Hélio Nishimoto, Davi 

Zaia e os membros daquela frente, que têm desenvolvido um trabalho importante com 

as cooperativas nesse sentido também.  

 

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO – PSDB – Pela ordem, senhor presidente. Eu 

também quero cumprimentar as deputadas que fazem essa solicitação, o requerimento 

de ouvirmos as cooperativas e, nós, por fazermos parte da coordenadoria da Frente 

Parlamentar do Cooperativismo da Assembleia Legislativa e tenho prazer de conversar 

sobre esse assunto, que é relevante para o nosso estado e fazemos questão de participar 

ativamente dessa reunião para ouvirmos as cooperativas e entidades que representam as 

cooperativas aqui na Assembleia. Então é com alegria que a gente recebe esse evento.  
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O SR. ED THOMAS – PSB – Pela ordem, senhor presidente. Senhor 

presidente, primeiro vou fazer um agradecimento por um projeto aprovado por essa 

comissão, que é a correção do solo através do calcário. Vai de encontro ao que a 

Deputada Marcia Lia colocou aqui sobre o cooperativismo, das cooperativas que 

alimentam esse país. A bem da verdade é assim, é dessa forma: os que mais produzem 

nesse país vieram de uma região a 600km daqui onde tudo foi transformado em 

invernada, porque a mata foi derrubada... A criação da boiada, do boi, o solo ficou 

arenoso, a presença da cana, do eucalipto, enfim... É necessário que a gente tenha essa 

correção de solo em benefício dos assentados, em benefício da agricultura familiar, em 

benefício das cooperativas. Ou seja: um acompanhamento que o governo do estado 

precisa dar e essa correção precisa ser feita com urgência.  

Nós temos a deterioração do solo, a parte da terra boa está indo embora, a grande 

parte já foi. Então quero agradecer aos dignos deputados dessa comissão pela aprovação 

deste projeto e eu quero dizer que gostaria e que vou participar. A ideia é de uma 

felicidade grandiosa, de uma valorização, certo? E o que resolve, com certeza, é a 

cooperativa, é o associativismo, é essa aglomeração com certeza que trás a valorização 

daqueles que estão na terra. Parabéns, deputada Marcia Lia, parabéns a todos os 

deputados. Muito obrigado desde já e cumprimentar e dar um abraço no digno secretário 

de turismo do Estado de São Paulo. Presença constante em todas as regiões. Ele 

conhece, de uma forma geral, até pelo digno deputado federal, um dos mais atuantes 

senão o mais atuante quando deputado federal. A escolha como secretário de turismo, a 

atenção que ele tem dado às regiões administrativas no estado de São Paulo, presidente 

Itamar. Tem estado presente, detectado os problemas, dado a resposta.  

A gente sabe que a secretaria tem uma limitação muito grande de recursos, parte 

deles está lá no Dade, outra parte não existe, infelizmente. E nós temos uma discussão 

grandiosa que o senhor começou, que são as estâncias turísticas e agora, os municípios  

com vocações turísticas. É um grande projeto que esse nosso digno secretário está 

pilotando e eu tenho certeza que o fortalecimento do turismo através da direção do 

piloto que nós temos aqui, Dr. Lucena, vai ser uma grandiosidade pra nós no interior. O 

interior é muito forte no turismo e esse secretário está valorizando. Obrigado por ter 

estado na nossa região. Parabéns pelo título de cidadão lá no Pontal que o senhor 

recebeu, foi muito merecido. Seja bem-vindo, secretário Lucena.  

Eu quero já pedir desculpas, senhor presidente, daqui a pouco eu tenho que ir 

para a CPI da telefonia, que é uma CPI muito importante. Representantes da Anatel se 
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fazem presentes aqui hoje e a gente tem que inquiri-lo quanto às multas aplicadas às 

operadoras. 100 milhões aplicados e não se pagou um milhão até hoje. Então nós vamos 

ter que estar lá e desde já eu peço perdão ao secretário, ao nosso presidente e aos dignos 

deputados.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ITAMAR BORGES – PMDB – Eu peço para que a 

comissão – nós temos aqui ainda dois itens na pauta –, precisamos concluir esses itens e 

depois temos então a abertura do cumprimento do Artigo 52A da Constituição... É isso, 

né? Onde temos aqui a honra, a alegria e a satisfação de receber, como disse o Deputado 

Ed Thomas, o deputado federal e secretário Roberto de Lucena, que tem desbravado o 

interior e potencializado o turismo. Ele pretende falar aqui uma explanação em torno de 

uns 20 minutos e depois ouvir e ficar à disposição para responder aqueles que 

pontualmente façam perguntas que porventura tenham dos nobres colegas aqui 

presentes.  

Item 7: Em discussão. não havendo oradores, em votação. Os senhores 

deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Item 8: requerimento apresentado pela Sra. Deputada Marcia Lia, vice-

presidente dessa comissão, propondo que a comissão realize um ciclo de reuniões com 

os gestores públicos da secretaria de Estado de agricultura e abastecimento para 

aprofundar o debate de temas que lhes são afetos, tais como: extensão rural e uso de 

agrotóxicos em monoculturas, trabalhos realizados pelos institutos de pesquisa ligados à 

APTA, o papel dos conselhos e das câmaras setoriais, a regulamentação da lei 15.684 de 

14 de janeiro de 2015, para a Placar e a agroecologia e regularização fundiária.  

 

 

A SRA. MARCIA LIA – PT – Pela ordem, senhor presidente.  Senhor 

presidente, nós tivemos na última reunião desta comissão a presença do nosso secretário 

de agricultura, que foi extremamente importante e nós pudemos nos aprofundar em 

vários debates, vários temas, conhecer um pouco do trabalho que vem sendo realizado 

pela Secretaria da Agricultura e acho que foi extremamente proveitoso para nós, 

deputados que militamos aqui nesta casa. Porém, nós entendemos que há uma 

necessidade de nós termos maiores detalhes e um aprofundamento nesses temas que 

estão expostos aqui nesses cinco itens, porque hoje a agricultura cumpre um papel na 
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economia fundamental. E nós percebemos que a equipe de trabalho do senhor secretário 

da agricultura... Ele é extremamente detalhado na questão de números, na questão de 

informações e nós gostaríamos que nós pudéssemos criar um grupo de trabalho nesta 

comissão com alguns companheiros que se dispusessem. Eu percebo que tem vários 

companheiros aqui que são afetos ao tema da agricultura. Que nós pudéssemos ter um 

outro espaço, um outro momento, dentro da comissão, para que nós pudéssemos 

aprofundar esses temas e fazer com que o nosso trabalho pudesse ser bastante 

contributivo na questão da agricultura familiar, inclusive identificando eventuais 

necessidades de projetos de lei que possam beneficiar a agricultura como um todo.  

Então, discutir a extensão rural, o uso de agrotóxicos... Muito se fala hoje na 

questão da agroecologia, dos produtos que não causam câncer, porque o agrotóxico está 

comprovado que ele é um condutor de doenças para os seres humanos... A questão de 

muitas pesquisas que tem sido realizadas e que muitas vezes essa casa não tem as 

informações necessárias para que possamos subsidiar os nossos debates.  

A questão das câmaras setoriais, a questão da regulamentação da lei do CAR, 

enfim... São assuntos que são extremamente importantes e que essa casa poderia, de 

repente, um relatório bem elaborado onde nós pudéssemos, através da comissão, 

mostrar o trabalho que essa comissão está fazendo para poder subsidiar os nossos 

companheiros, deputados estaduais dessa casa.  

Então eu gostaria de solicitar aos nobres pares que a gente pudesse pensar nessa 

possibilidade de criar um grupo de trabalho pra gente poder aprofundar nesses temas 

que são extremamente importantes. Eu acho que é uma contribuição que essa casa pode 

dar para o estado de São Paulo, para os agricultores, e, de uma forma geral, para a 

agricultura como um todo. Então, eu gostaria de pedir que nós pudéssemos aprofundar 

um pouco essa discussão deste grupo de trabalho. Muito obrigada, senhor presidente.   

 

 

O SR. PRESIDENTE – ITAMAR BORGES – PMDB – Em discussão. Não 

havendo oradores, em votação. Os senhores deputados que forem favoráveis, 

permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Eu só quero aproveitar, Deputada Marcia Lia, aproveitar rapidamente, antes da 

saída do Deputado Ed Thomas, por isso que eu acelerei um pouco a votação aqui, para 

garantir o quórum e eu quero acrescentar o seguinte: que muito importante essa 

iniciativa dentro daquela linha de estabelecer um plano de trabalho, de atividades aqui 
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dentro da nossa comissão e até sugiro, Deputado Reinaldo Alguz recentemente trouxe 

uma importante contribuição para o debate aqui, o Deputado Hélio Nishimoto, 

Deputada Ana do Carmo, que já propôs o primeiro, o item sete também...  

Seria importante que surgisse também, nessa mesma linha, está aqui o secretário 

Roberto de Lucena e claro que ele vai abordar aqui hoje sobre os municípios de 

interesse turístico. Mas seria importante que tivéssemos um plano de trabalho no 

momento dessa reunião aqui para que pudéssemos trazer a secretaria para falar desse 

tema ou alguém que a secretaria indicasse ou mesmo... Está aqui o Beto, tem o João 

Caramez, que passaram por essa casa e que ajudaram. São co-autores desse projeto 

junto com outros parceiros que podemos construir debates nesse sentido, além de outros 

temas que possamos também estar trazendo. Acho que a agricultura foi bem esgotada 

aqui os pontos. Claro que não vai dar para trabalhar isso em um momento, vamos ter 

que encaixar, pedir para que a secretaria vá mandando e nós vamos pontualmente nas 

reuniões, mas que possamos também isso com as demais áreas.  

 

 

O SR. REINALDO ALGUZ – PV – Pela ordem, senhor presidente. Eu queria 

cumprimentar a todos os deputados da comissão, também aqui o nosso secretário 

Roberto de Lucena e também a comissão pelo trabalho que nós realizamos com aquela 

preocupação preventiva da gripe aviária, quando foram tomadas algumas providências 

nesse sentido. Isso é muito importante porque afetaria, como dissemos da outra vez, a 

cadeia produtiva das pessoas mais carentes. O ovo, que afeta todas as pessoas que mais 

precisam ou que têm maior dificuldade econômica.  

A gripe aviária continua fazendo estrago nos Estados Unidos. Agora começa o 

ciclo migratório e a gente deve estar preocupado com isso. Queria parabenizar o 

secretário pelas providências que já vinham tomando, tranquilizou-nos por isso e 

também aqui na esfera; eu acho que a gente continua com uma preocupação porque as 

pessoas que nós vamos recebendo de viagens, principalmente agora nesse início de mês. 

Se nos aeroportos nós não tivemos, principalmente o estado de São Paulo, que é o que 

mais recebe turistas aqui da nossa região, para fazer uma prevenção institucional com as 

companhias, avisando ao sujeito sobre as gripes. Isso seria muito importante. Então, é 

importante que a gente veja uma ação nisso aqui. Eu queria também fazer uma 

manifestação aqui com a Deputada Marcia Lia, que coloca aqui um trabalho, um ciclo 

daquilo que nós estávamos querendo, de um programa de trabalho da nossa comissão. 
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Eu acho que tem assuntos aqui importantes, que dá para que essa comissão ative 

realmente fatores importantes na produção agrícola do estado de São Paulo. E também o 

Hélio Nishimoto, que vai fazer parte de todo o cooperativismo, que a Ana também 

falou: a dificuldade que nós temos de união nesse país para o cooperativismo. Nós não 

temos uma cultura de cooperativismo, não temos uma cultura de união. Sofremos um 

processo individualista. Isso é bom a gente começar a refletir porque a unidade faz parte 

de um pensamento, uma maneira de pensar. O ser humano tem uma necessidade de se 

aglutinar, conviver. Ele é único, mas talvez nós estejamos dando muita importância só 

em uma parte, o social e a pessoa como um. Então é importante a gente fazer uma 

reflexão sobre isso tudo para que a gente possa realmente fazer o cooperativismo virar 

uma fonte de produção no nosso estado.  

Gostaria de agradecer a oportunidade e também cumprimentar o Deputado Beto 

Trípoli, deputado que sempre esteve atuando aqui nesta casa. Tive oportunidade de estar 

trabalhando com ele. É muito bem-vindo e a gente fica muito contente de estar 

trabalhando com o secretário Roberto Lucena. E parabéns, secretário, pela indicação e 

agente fica muito feliz com o andamento da sua secretaria e, como o Deputado Ed 

Thomas falou: o Ed falou da sua peregrinação pelo estado de São Paulo fazendo um 

trabalho importante e, realmente, em todos os lugares que o senhor tem ido tem sido 

muito bem acolhido e esclarecido as metas, planos e atuação e tem levado esperança, 

apesar de toda essa dificuldade de crise pela qual atravessa o nosso país. Obrigado, 

presidente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ITAMAR BORGES – PMDB – Obrigado, Deputado 

Reinaldo Alguz. Quero passar aqui então para o Item 6.  

Item 9: para ciência, apenas. Está disponível para consulta, na secretaria da 

comissão, o relatório de atividades 2013/2014 da Embrapa, monitoramento por satélite. 

Este relatório está, se algum colega precisar eu solicito ou então peça para consulta lá na 

secretaria. Está aqui o nosso secretário da comissão à disposição para atendê-los.  

 

 

 

O SR. REINALDO ALGUZ – PV – Eu já gostaria de solicitar. Obrigado.  
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O SR. PRESIDENTE – ITAMAR BORGES – PMDB – Ok.  

 

 

A SRA. – Eu fiz uma solicitação direto para a Embrapa, para me mandarem um 

exemplar só e aí talvez os companheiros... Podemos fazer junto o ofício. Solicito um pra 

mim e um pra você, é isso? Está bom, vamos fazer juntos.  

 

 

O SR. REINALDO ALGUZ – PV – É isso: a própria deputada pode solicitar 

no seu nome.  

 

 

A SRA. – Eu solicito alguns exemplares e disponibilizo para a comissão.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ITAMAR BORGES – PMDB – É melhor.  

Como todos sabem, essa comissão é uma comissão “quatro em um”, é uma 

comissão de turismo – temos aqui hoje o secretário de turismo –, ela é a comissão de 

agricultura, ela é a comissão de comércio e indústria. Portanto, é uma comissão que 

trata dos quatro temas. Com todo respeito à importância do comércio e da indústria, 

acabam ocupando os debates dessa comissão com muita freqüência e com maior espaço 

os temas ligados à agricultura, como podemos observar agora, e o turismo.  

Diga-se de passagem, quando se trata de legislação, de projeto de lei, de 

tramitação legislativa, o turismo dispara na frente das tramitações aqui dentro dos 

debates e dos temas que por essa comissão passam. Portanto, é uma comissão que tem 

uma importante contribuição dentro dessa casa e para o estado de São Paulo e com o 

papel fundamental de cada um dos colegas parlamentares aqui que fazem parte da 

comissão e que estão presentes nesta tarde na reunião ordinária da comissão.  

Essa segunda parte da comissão tem a satisfação de receber aqui o secretário 

Roberto de Lucena, Deputado Federal e secretário de estado aqui em São Paulo e que 

vai discorrer sobre a sua gestão à frente da Secretaria de Turismo do Estado de São 

Pulo. Portanto, passo a palavra a este exemplar homem público, este líder que está 

fazendo um brilhante trabalho à frente dessa secretaria. Tenho acompanhado, Ed 
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Thomas deu aqui um depoimento e é bem isso: eu tive a oportunidade de estar com o 

deputado em alguns momentos na secretaria ou em eventos e eu posso acompanhar de 

perto o quanto a sua sensibilidade o transformou no grande líder do desenvolvimento do 

turismo deste estado para conduzir esta secretaria. Parabéns pela sua gestão, sucesso e 

conte com essa casa, com essa comissão. É uma satisfação recebê-lo aqui para conhecer 

um pouco mais da missão que vem desenvolvendo à frente da secretaria.  

Com a palavra nosso querido deputado, secretário de Estado, Roberto de 

Lucena.  

 

 

O SR. ROBERTO DE LUCENA – Muito obrigado, presidente. Senhoras e 

senhores, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor presidente, muito boa tarde. 

Eu quero saudar a nossa Assembleia Legislativa de São Paulo, presidida pelo Deputado 

Fernando Capez através desta comissão, comissão de atividades econômicas, e saudar 

esta comissão na pessoa do nosso presidente, Deputado Itamar Borges.  

Quero cumprimentá-los, quero cumprimentar V. Exas. depois desse merecido 

recesso e desejar que este período seja um período legislativo muito profícuo, muito 

positivo para o bem de todo o nosso povo do estado de São Paulo.  

Quero agradecer, presidente, a oportunidade que o convite que me foi 

apresentado por V. Exa. cria de poder falar sobre o turismo paulista e também fazer aqui 

uma prestação de contas do trabalho que tem sido desenvolvido pela secretaria de 

turismo do estado de São Paulo. 

Quero saudar a presença dos Deputados Ed Thomas, que teve que se ausentar 

em função do seu compromisso nesta importante CPI conduzida nesta casa, o Deputado 

Hélio Nishimoto, Deputado Reinaldo Alguz, do meu partido, Partido Verde, na 

brilhante e reconhecida liderança estadual do Partido Verde. Deputado Cezinha, 

cumprimentar as deputadas Márcia e Ana, render a elas as minhas homenagens, através 

dela saudar as deputadas da casa, cuja participação tem sido brilhante, cada vez mais 

ocupando espaço importante de poder e de influência na Assembleia Legislativa. 

Cumprimentar também os Deputados André do Prado, Roberto Trípoli... Apresentar a 

vocês, com muita satisfação, a equipe que me acompanha na secretaria: Dr. Adalberto, 

que é diretor do Dade, o Beto Trípoli, que tendo já sido prefeito de uma das mais 

queridas estâncias paulistas, que é a cidade de Atibaia... Já tendo passado por essa casa 

como deputado atuante, que muito orgulhou e honrou o Partido Verde, está 
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emprestando o seu talento, a sua competência, à Secretaria de Turismo do Estado na 

condição de secretário adjunto. O Dr. Cunha, que é o nosso chefe de gabinete, o 

Vanilson, que aqui representa a coordenadoria de turismo.  

Eu quero, presidente, antes de prosseguir, fazendo uma breve exposição – e eu 

pretendo ser objetivo para não cansá-los – saudar a todos os assessores presentes, as 

lideranças aqui representadas pela sua assessoria, os técnicos e, com a permissão de V. 

Exa. eu gostaria de fazer uma apresentação de um vídeo muito rápido. Ele tem dois 

minutos e ele dará uma noção do que nós falaremos que é exatamente a força e a 

pujança de São Paulo.  

 

 

*   *   * 

Exibição de vídeo 

*   *   * 

 

 

 

O SR. ROBERTO DE LUCENA – O objetivo de fazer essa exposição foi 

realmente mostrar essa riqueza de oportunidades que nós identificamos, que nós 

encontramos nesse ambiente que é o turismo de São Paulo.  

Eu, brevemente, quero pontuar, quero fazer algumas considerações sobre o que 

representa o turismo para a economia do estado de São Paulo, o que representa o 

turismo para o estado de São Paulo.  

Primeiro, o turismo movimenta de 52 a 56 setores da economia. É uma cadeia 

econômica transversal. Tomando por base o ano de 2013, ele contribuiu com 9,5% do 

PIB mundial. O PIB do turismo no mundo é maior do que o PIB da China. No Brasil, 

ele contribuiu 205,6 bilhões de dólares, sendo nacionalmente superado apenas pelo 

agronegócio. Então, a primeira economia do Brasil é o agronegócio e logo após vem a 

indústria, a economia, a cadeia do turismo. O Brasil é a sétima indústria do turismo no 

mundo, responsável por 8,4% dos empregos nacionais. Base do ano de 2012 dá conta 

que o turismo empregou no Brasil, diretamente, 2 milhões e 945 mil pessoas, sendo que 

desse contingente, 934 mil no estado de São Paulo. Para cada emprego direto gerado 

pelo turismo, considere-se dois empregos indiretos. Então nós estamos falando com 
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base no ano de 2012, três milhões de famílias viveram do turismo ou complementaram a 

sua renda familiar através de atividades diretamente relacionadas com turismo.  

O turismo de São Paulo ainda apresenta números impressionantes: são dois 

milhões de turistas internacionais e 44 milhões de turistas nacionais que circundam o 

ambiente formado pelo estado de São Paulo. São 70 estâncias paulistas e agora, a partir 

de um esforço promovido pela Assembleia Legislativa, depois de uma longa discussão 

que se arrastou por anos, um processo liderado pelo Deputado João Caramez, com apoio 

total do Deputado Itamar, do Beto Trípoli, Deputada Célia Leão e outros líderes 

membros dessa comissão que muito atuaram, inclusive que tiveram um papel de 

destaque. Foi votado e aprovado o município de interesse turístico, sancionado pelo 

governador Geraldo Alckmin agora, no mês de abril. Então nós teremos mais 140 

municípios de interesse turístico. São 34 regiões, 30 circuitos turísticos regionais, sendo 

quatro de segmentos e três circuitos interestaduais.  

Ainda é interessante observar que São Paulo, capital, é o maior pólo emissor de 

turistas e o maior pólo receptor de turistas do Brasil. E o segundo pólo emissor e 

receptor de turistas não está fora do estado: é o interior do estado de São Paulo. Numa 

escala nacional, o primeiro pólo emissor, primeiro pólo receptor, São Paulo capital. 

Segundo pólo emissor, segundo pólo receptor, São Paulo interior. Dos 30 destinos 

turísticos mais visitados do Brasil, nove estão no estado de São Paulo, que são a própria 

capital, Praia Grande, Guarujá, Ubatuba, Caraguatatuba, Itanhaém, Peruíbe e Aparecida.  

São Paulo tem um ambiente estratégico para o desenvolvimento do turismo. Eu 

diria que, nacionalmente, é o ambiente mais estratégico para o desenvolvimento dessa 

economia. Em primeiro lugar, em função das ofertas turísticas, as ofertas naturais que 

São Paulo tem. Mas não apenas por isso: quando se fala em praia, por exemplo, São 

Paulo tem 622km de praia, mas nós temos serras, nós temos campo, nós temos o 

turismo de negócios, turismo de aventura, o turismo rural, o turismo gastronômico, 

turismo religioso e outras modalidades que se apresentam nesse leque de diversidades 

de ofertas turísticas que São Paulo tem. Mas não apenas por isso São Paulo é este 

ambiente estratégico a nível nacional, que o coloca na condição de líder nas 

possibilidade de desenvolvimento do turismo, mas em função, especialmente, da sua 

infraestrutura. Aí São Paulo é imbatível: são 198 mil quilômetros de rodovias. Uma 

malha viária maior – para as senhoras e os senhores terem ideia – do que é a malha da 

Suécia. Das 20 rodovias eleitas as melhores do país, 19 estão no estado de São Paulo.   
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Nós temos aqui mais de 4 mil meios de hospedagens. Temos aqui 36 aeroportos, 

sendo que dentre esses 36 aeroportos, dois são as principais portas de entrada no país, 

que é o aeroporto de Viracopos, em Campinas, e o aeroporto de Cumbica, em 

Guarulhos. Sem contar o aeroporto de Congonhas, que é o de maior fluxo de 

passageiros em todo o país. Temos, ainda, no estado de São Paulo, o Porto de Santos, 

que é o maior porto da América Latina e o principal porto de embarque e desembarque 

de passageiros no país. Nós temos aqui uma lâmina que nos permite visualizar essa 

divisão por macro-regiões e regiões turísticas no estado de São Paulo.  

Dos 645 municípios divididos em 15 macro-regiões, nós temos 34. Nós temos 

essa subdivisão dos 645 municípios em 34 regiões turísticas, que são trabalhadas na 

perspectiva do Ministério do Turismo e da Secretaria de Turismo do Estado de São 

Paulo. Nós estamos falando também de 30 circuitos regionais e quatro circuitos de 

segmentos, que eu estarei pedindo à nossa equipe que faça chegar às mãos das senhoras 

e dos senhores uma cópia desse demonstrativo que nós estamos aqui colocando.  

As ações da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, exatamente num 

momento como este que estamos vivendo, de tantas dúvidas no cenário político e no 

cenário econômico a nível nacional, o governador Geraldo Alckmin, que é um 

estrategista, por excelência, identificou que está exatamente neste setor, no setor do 

turismo, um dos principais e dos mais estratégicos vetores para o desenvolvimento da 

economia e da economia criativa. Por isso a missão que o governador Geraldo Alckmin 

nos delegou para que nós pudéssemos fazer a discussão com os diversos atores do 

turismo do Estado de São Paulo, as lideranças do turismo, as lideranças políticas que 

estão representadas aqui na Assembleia Legislativa em relação a um grande plano de 

desenvolvimento do turismo para o estado de São Paulo. Hoje nós temos como 

programas da secretaria exatamente com o objetivo de fomentar essa atividade, de 

induzir ao desenvolvimento dessa atividade turística?  

Nós temos, primeiro, o programa Sabores São Paulo. Sabores São Paulo é um 

programa que tem como objetivo promover a gastronomia paulista, valorizar a 

gastronomia paulista, promover a condição de que regionalmente nós pudéssemos, num 

programa absolutamente democrático, oferecer a possibilidade de que os talentos, as 

receitas, a habilidade que compõem essa gastronomia paulista pudessem ser conhecidas 

pelo estado e até nacionalmente através desse movimento da secretaria. Nós realizamos 

etapas de seleção de receitas, de apreciação de pratos, com o objetivo de trazermos todo 

o estado de São Paulo para a capital. No final de todas as etapas, 60 receitas 
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selecionadas, dando oportunidade ao pequeno agricultor, ao agricultor regional, ao 

produtor regional, valorizar os produtos de cada região. Valorizar tanto os mais 

conhecidos restaurantes e chefs de cada região até aqueles mais anônimos, mais 

desconhecidos, que têm oportunidade de fazer a apresentação das suas receitas. Essas 

receitas integrarão o guia turístico e gastronômico de São Paulo, que consolida a 

gastronomia paulista. Até agora, nas etapas que já aconteceram, temos um público de 

aproximadamente quatro mil pessoas, 334 receitas inscritas.  

Temos também o programa Roda São Paulo, que é o circuito turístico itinerante, 

que percorre diversas regiões do estado ao longo do ano, acompanhando os grandes 

fluxos de turistas durante as festas e eventos e programações especiais de férias. Nós já 

realizamos, neste ano, o Circuito Litoral, que envolve a baixada santista com 70, quase 

71 mil embarques de janeiro a março. O Circuito das Nascentes, que está na região do 

Alto Tietê compondo-se com nove municípios, 2.500 embarques, e teremos como 

próximas edições do Circuito Roda São Paulo, Circuito Rota das Artes e o Circuito 

Limeira, que acontecerá agora em agosto, setembro. Também o Caminho São Paulo, 

que são rotas de contemplação, peregrinação, cumpridos a pé ou de bicicleta.  

Já temos implantados duas dessas rotas, que são os Passos dos Jesuítas e a Rota 

Franciscana, de Frei Galvão; possivelmente, no próximo mês de setembro, estaremos 

implantando a Rota da Bandeirantes, que é uma rota muito interessante, que cobre a 

Fernão Dias, provavelmente lançada agora no mês de setembro.  

A secretaria também tem estado presente em feiras e eventos nessa disposição de 

promover o turismo, de fazer a exposição dos municípios indutores do turismo no 

estado de São Paulo, divulgar aquilo que tem acontecido não apenas nas estâncias mas 

nos demais municípios com potencial turístico. Neste ano nós já estivemos presentes em 

diversas dessas feiras e eventos. Quero citar algumas delas: a feira de pesca que 

aconteceu aqui na capital, a Aviestur, que aconteceu em Campinas, a AVIRRP, que 

acontece em Ribeirão Preto, (ininteligível) aqui em São Paulo, Congresso Estadual de 

Municípios, Avistar e o Salão São Paulo de Turismo.  

Também entendo importante fazer aqui um relato do trabalho desenvolvido pela 

secretaria nos agendamentos, no atendimento: foram 840 agendamentos atendidos no 

gabinete, agendamentos que incluem deputados, prefeitos, secretários de turismo, 

entidades, circuitos, delegações internacionais, representantes do (ininteligível) 

turístico. O gabinete da secretaria de turismo também inovou: ele se dispôs a ser 

itinerante e tem percorrido diversas regiões numa ação com objetivo de promover 
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aproximação do governo pela sua secretaria de turismo com as principais lideranças 

municipais, regionais e estaduais do turismo, com objetivo de promover o 

fortalecimento, Deputado Sebastião Santos, do setor e trabalhar com agenda regional.  

O Gabinete Itinerante já aconteceu em 11 regiões do estado, regiões que 

representam 554 municípios. Também temos na secretaria de turismo o Programa de 

Desenvolvimento do Turismo Paulista, que viabiliza estrutura para auxiliar, para apoiar 

as inúmeras festas e eventos nos municípios em todo o estado de São Paulo. Até o 

presente momento, 68 municípios foram atendidos. Mesmo considerando as limitações 

que são oferecidas à secretaria de turismo, tem havido um esforço e tem esse esforço 

resultado no atendimento desses municípios.  

Uma das ações da desenvolvidas pela secretaria diz respeito à política que o 

Estado de São Paulo tem para o fomento e o desenvolvimento do Turismo. O estado de 

São Paulo é um modelo, Deputado Reinaldo Alguz, que não existe em nenhum outro 

estado do Brasil. É o modelo de estâncias. O Estado de São Paulo aporta recursos do 

seu tesouro através de um fundo que é um fundo constitucional, que é o Dade, para o 

fomento do turismo através de 70 municípios, que são estâncias. São Paulo, que já 

estava na vanguarda do turismo nacional por esse desenho de apoio de fomento ao 

desenvolvimento do turismo, mantém-se na vanguarda à medida que torna mais 

abrangente essa sua política de fomento, passando também a destinar recursos para mais 

140 municípios, que aqui já mencionei, que são os municípios de interesse turístico.  

Neste ano, o Dade está disponibilizando para este 70 municípios 265 milhões de 

reais, um recurso considerável que os municípios têm acesso através dos projetos que 

são apresentados. Isso tudo tem acontecido ao mesmo tempo em que nós temos projetos 

e programas sendo desenvolvidos dentro da secretaria de turismo. Estão, por exemplo, 

neste momento em andamento, o Plano de Desenvolvimento Turístico do Estado de São 

Paulo. Nós temos, Deputado Hélio, Deputado Sebastião, nós temos cobrado de cada 

município, especialmente aqueles que têm, neste momento, a disposição de buscarem a 

certificação de municípios de interesse turístico, que apresentem os seus Planos 

Diretores. No entanto, havia uma lacuna a nível estadual: nós ainda não tínhamos e não 

temos o nosso Plano Diretor do Turismo do Estado. Estamos dando os passos iniciais 

para a formulação então do Plano de Desenvolvimento Turístico do Estado na 

perspectiva de trabalharmos a longo prazo a visão do desenvolvimento do estado através 

dessa modalidade econômica.  
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Também estamos desenvolvendo o Inventário Turístico Estadual, até porque nos 

falta uma base de dados onde as informações, os números do turismo estejam 

organizados, Cleide, estejam catalogados, processados e possam, como dados 

confiáveis, com assinaturas que os recomendem, colocar à disposição dos trabalhos 

como plano de desenvolvimento e à disposição da sociedade. Por isso, a necessidade de 

nós promovermos e startarmos imediatamente este Inventário Turístico do Estado do 

Estado de São Paulo.  

Estão também em desenvolvimento o Circuito Halal, o Circuito Kosher, 

observação de aves, turismo étnico, o Circuito Quilombola, a Rota da Liberdade, em 

parceria com a Unesco e o Programa Viaja São Paulo, que é um compromisso do 

Governador Geraldo Alckmin, quando de sua campanha para a reeleição no diálogo 

com a sociedade, que indicou que faria um esforço para apresentar ao povo do estado de 

São Paulo um programa que pudesse oferecer a condição de que os paulistas pudessem 

viajar mais e viajar num custo menor, com condições diferenciadas. Este programa está 

sendo trabalhado, está sendo elaborado neste momento pela secretaria de turismo.  

Outra ação que a secretaria de turismo, Deputado Reinaldo Alguz, está 

preparando na direção da promoção e na divulgação de São Paulo como destino 

turístico, é o que nos possibilita hoje a PEC que foi aprovada, votada e aprovada pelas 

senhoras e os senhores deputados em 2011 para 2012, de autoria da Deputada Célia 

Leão, que tirou uma trava, um impedimento que era legal, um impedimento 

constitucional de que São Paulo fizesse a promoção e a divulgação do estado fora do 

ambiente estadual. Tendo caída essa barreira, nós estamos então fazendo uma ação de 

promoção do turismo paulista em parceria com a SPTuris, em parceria com a Aprecesp, 

em parceria com o Convention Bureau e nós estaremos, ainda este ano, percorrendo, 

inicialmente, cinco capitais do país, como: Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Distrito Federal, Campo Grande e Goiânia para levarmos São Paulo como destino 

turístico, apresentando para o Brasil as condições, as ofertas e os destinos que São Paulo 

oferece, que São Paulo tem a oferecer. O nome desta ação é Descubra São Paulo, no 

convite que São Paulo faz para os paulistas e no convite que São Paulo faz para o Brasil 

e o mundo, para que eles possam conhecer as belezas e os encantos do nosso estado, que 

são muitos, e a disposição do nosso povo de São Paulo de continuar recebendo e 

recebendo bem, como é próprio da alma, como é próprio do coração do povo de São 

Paulo.  
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Quero agradecer a oportunidade de ter feito aqui essas considerações e estou à 

disposição, presidente, das senhoras e senhores deputados para as ponderações e para os 

questionamentos que eventualmente possam acontecer.  

 

 

A SRA. – Eu quero agradecer ao nosso secretário estadual de turismo, Roberto, 

pela exposição. Parabenizar, Dr. Roberto, pelo trabalho que você vem realizando. Eu 

anotei aqui muita coisa que eu não conhecia do trabalho do turismo. Então acho que é 

extremamente importante que a gente possa ter a socialização dessas informações, até 

para que a gente possa repassar para os nossos cidadãos do estado de São Paulo, que 

não conhecem tantas atividades que estão acontecendo no nosso estado. E quero abrir à 

eventuais perguntas, questionamentos, agradecimentos, sugestões dos nossos 

companheiros da nossa comissão. Por gentileza.  

 

 

O SR. – Pela ordem, senhor presidente. Primeiramente, cumprimentar o 

Deputado e secretário de turismo Roberto de Lucena. É uma alegria muito grande revê-

lo e dizer da admiração que eu tenho pela pessoa que é o senhor Roberto de Lucena. 

Conheço já há algum tempo, nós tivemos juntos no Vale do Paraíba, região que ele 

conhece muito bem e muito bem querido na nossa região e também dizer do trabalho 

que a gente vem percebendo logo no início desse primeiro semestre e agora em 

continuidade nesse segundo semestre. Então, é um prazer e uma alegria revê-lo e 

também participar dessa apresentação, conforme o Artigo 52A, nesta tarde, e ver que 

esses trabalhos desenvolvidos têm um alcance muito grande. Sem dúvida, a nossa 

região do Vale do Paraíba, onde a gente tem um trabalho mais intenso, fica muito 

agradecida porque, inclusive nós temos, dentro do estado de São Paulo, a nossa região 

como alguns destaques. Dentre as nove cidades mais visitadas, nós temos três da nossa 

região: Caraguatatuba, Ubatuba e a cidade de Aparecida. Sem contar as outras, que 

recebem um grande fluxo de turistas, que é Campos do Jordão, nas montanhas, Ilha 

Bela, também no litoral norte. E por isso que a gente fica muito satisfeito de participar 

dessa apresentação e ouvir aquilo que tem de bom sendo feito no nosso estado. É 

importante que a gente aproveite e utilize o turismo no momento de dificuldade 

econômica que o Brasil vive. A indústria está sofrendo. Conforme a apresentação, 

vimos que o turismo, depois do agronegócio, é a maior fonte de riquezas que nós temos 
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aqui no Brasil. Então temos que aproveitar sim a visão do Governador Geraldo Alckmin 

em colocar alguém com essa competência para realizar este trabalho e foi muito feliz.  

Eu queria aproveitar, eu tenho uma reunião ainda na nossa Frente Parlamentar 

do Vale do Paraíba, e devo me dirigir logo em seguida, é por isso que peço licença, mas 

eu queria aproveitar para pedir uma atenção sobre alguns grandes eventos que estão 

sendo programados para o litoral norte: Caraguá, São Sebastião, Ubatuba, Ilha Bela 

recebem, nesse segundo semestre, grandes eventos turísticos lá. E eu queria aproveitar, 

conforme já fiz a solicitação na segunda-feira de uma agenda com V. Exa., e eu peço 

que agilize para que esses projetos lá para o nosso litoral norte sejam viabilizados e aí 

depende um pouco do apoio do Estado, por isso que eu gostaria de pedir essa agilidade 

na agenda, que já fiz por documento na segunda-feira última. Tá bom? Eu agradeço 

muito, Dr. Deputado e secretário Roberto de Lucena.    

 

 

O SR. – Pela ordem, presidente Marcia Lia. Eu queria parabenizar o secretário 

Roberto de Lucena pelo trabalho que vem fazendo. Momento de dar uma envergadura 

adequada do que representa a indústria do turismo. O senhor, na secretaria, diante dessa 

crise, que a primeira coisa que se abate é o turismo, o senhor não parou de trabalhar. O 

senhor movimentou, incentivou e, pelo trabalho que o senhor veio realizando, é notória 

toda a dinâmica que o senhor está dando ao estado de São Paulo, que muitas pessoas 

têm elogiado seu trabalho.  

Eu queria partilhar do que o senhor já disse, chover um pouco no molhado, mas 

foi um fato que aconteceu na minha vida pessoal. Quando criança, eu ouvia falar muito 

da troca da guarda da rainha da Inglaterra. Eu via aquilo nos livros de história e achava 

aquilo um absurdo. Até que um dia eu estive lá, na troca da guarda da rainha. O absurdo 

é nós não olharmos para a indústria do turismo como os ingleses olham, porque ali 

naquela troca da guarda tinham sete mil turistas em dólares, deixando em Londres todos 

os dias. Todos os dias. A beleza com que este vídeo institucional, e parabenizo a sua 

equipe de trabalho, mostra muito claro o que é esse turismo e o que nós podemos 

explorar por este estado de São Paulo. E eu queria fazer uma solicitação à Vossa 

Senhoria: nós fizemos um trabalho aqui, no meu primeiro mandato, junto ao secretário 

de turismo, em que construímos o Circuito Turístico do Baixo Paraná, que compunha a 

cidade de Castilho, Paulicéia, Panorama, Presidente Epitácio e Rosana. Ali tem um 

circuito turístico não aproveitado, maravilhoso. Nós temos uma das maiores represas do 
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mundo de água doce. São 260km de extensão e 10km de largura. Em pouquíssimos 

lugares no mundo vai se encontrar um local com tanta água doce represada. Nós temos 

ali jacarés, tem reservas que ninguém sabe, não precisa ir no Pantanal, está ali em 

Paulicéia, na ilha. Animais silvestres, passeio... Se olharmos para esse circuito turístico, 

nós vamos levar para o interior, dentro da sua pasta, uma coisa maravilhosa. E diante 

desse trabalho que foi feito ali, também temos o pôr do sol mais bonito do estado de São 

Paulo, do Brasil. Que é maravilhoso mesmo. Aquilo ali com a água represada, a foto 

que dá, é algo fantástico.  

 

 

O SR. – Igual de Santa Fé.  

 

 

O SR. REINALDO ALGUZ – Dentro disso nós temos duas interligações, duas 

pontes. Você vai em qualquer outro país, tem um atrativo turístico, é tudo pago. Um 

projeto que é muito divulgado e você chega lá, tem uma pinguela. “Aqui o rei tal perdeu 

a bota”, você vai ver é uma pinguela. O governo do estado, juntamente com a União, fez 

uma ponte maravilhosa em Paulicéia. É a segunda maior ponte em vão livre do país. 

Tinha até uma parceria para ser iluminada, virar uma atração turística... Atrativos 

turísticos que tem ali são uma coisa impressionante.  

Eu tinha elaborado, junto com o secretário, no meu primeiro mandato, um 

trabalho para escultura, fazendas... E a gente estava vendo a possibilidade de um 

frigorífico para o estado de São Paulo, que os Estados Unidos quer essa demanda, nós 

temos condições disso, para viabilizar todo esse circuito... Nó temos uma represa 

imensa de água doce potável ali e acabaram as coisas não andando, ficamos sabendo 

que esse frigorífico saiu no Mato Grosso do Sul e a gente não teve essa oportunidade, 

mas lá não é o suficiente para produzir tudo aquilo que eles demandam. A demanda 

existe. Então, se a gente atrelar isso à culinária de peixes, ativando aquele circuito como 

a culinária nesses cinco municípios que já tem pescada, já tem restaurante, pronto para 

isso, que pode ser feito juntamente com o trabalho que já existe e com o Estado fazendo, 

está aí um circuito maravilhoso e só falta exploração.  

Eu gostaria de mais uma vez parabenizar, gostaria que nós chegássemos ao 

ponto de não só fazer a divulgação do nosso estado dentro do nosso país, mas que a 

gente pudesse sair pra fora, porque esse país é lindo. É maravilhoso. Nenhum país do 
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mundo tem os recursos naturais e as belezas que nós temos. Nós precisamos vender: é a 

maior indústria, que emprega milhares de pessoas, é indústria que tem condições de 

receita e geralmente trabalha com pessoas que construíram suas vidas e em determinado 

ponto da vida têm condições de estar gastando aquilo. Então queria fazer um apelo. 

Primeiro parabenizá-lo, porque o senhor está fazendo um trabalho maravilhoso, e pedir 

que se houvesse essa possibilidade dessa interação, que foi um trabalho que a gente fez 

na época e eu fiquei muito entusiasmado com essa possibilidade de nós retomarmos isso 

tudo, com os tanques redes, que têm verba do governo federal, que têm estrutura para 

serem ativados... Dá para ser feito um material de bolsa, calçado, da pele de peixe. Tem 

uma infinidade de estruturas que ali nós temos. E dizer o seguinte: gasta-se hoje, na 

pesca marítima, uma fortuna. Pesca marítima hoje é impressionante a quantidade de 

pessoas que fazem essas pescas. Não precisa muito não, mas menos de 0,5% que 

conhecesse esse circuito, ia ser um final de semana diferente, alguma coisa, e traria uma 

rentabilidade muito grande para o desenvolvimento de uma região que necessita.  

Parabéns mais uma vez, parabéns presidente e obrigado pela oportunidade.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ITAMAR BORGES – PMDB – Obrigado, Deputado 

Reinaldo Alguz. Pela ordem, Deputado Sebastião Santos.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO SANTOS – PRB – Quero aqui agradecer a vinda do nosso 

amigo e irmão, secretário Roberto de Lucena, e ver que a empolgação de V. Exa. 

continua a mesma desde o momento em que tomou posse e parece que tem aumentado a 

cada dia, porque tem conhecido muito mais das belezas do nosso estado. Eu só tenho a 

parabenizá-lo, agradecer por cada momento em que V. Exa. recepciona-nos sempre com 

uma novidade, uma grata satisfação.  

Sei que estarás em Barretos no final desse mês, estaremos juntos, porque agora 

eu já mudei meu título para Barretos, já mudei minha moradia, escritório, e vamos estar 

conversando muito sobre aquela região. E, com certeza, Barretos é uma cidade que não 

é que merece ser estância, já deveria ser estância há muito tempo, mas faltou uma ação 

política. Faltou alguém realmente vender aquele produto, que o mundo vai lá e compra, 

e que o nosso estado deixou desapercebido e que, com certeza, com a vossa vinda ao 

turismo, meu irmão, eu tenho certeza que vamos trabalhar muito forte para que 
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possamos ter documentações para que na hora que o senhor der o start, que pode ser 

protocolado município de interesse turístico, com certeza Barretos tem que ser um deles 

pelo que faz, pelas peculiaridades que lá estão.  

Eu estive e se houver oportunidade quando o senhor estiver lá, gostaria de 

apresentar um hotel que está sendo construído ainda, ecológico, que é uma coisa 

maravilhosa. Está lá em Barretos, com trilhas, com animais silvestres, pesca esportiva, 

que tem crescido dia após dia... Eu acho que temos muito a fazer. Poderíamos propor o 

roteiro do peão boiadeiro, porque temos o circuito sertanejo do outro lado, mas nós 

poderíamos propor o roteiro sertanejo, vindo de Viradouro, Bebedouro, Monte Azul, 

Colina e, finalizando, Barretos. Aí sim começaríamos a conversar. Por que Barretos se 

desenvolveu e por que ali hoje ainda se mantém sendo reconhecido mundialmente como 

o centro das ações do peão boiadeiro?  

Com certeza, o apoio de V. Exa. levando cursos para aquela população que 

anseia muito conhecer o turismo, levando propriedades próprias do turismo da sua pasta 

para que as pessoas ali possam ter conhecimento, com certeza vamos fazer um grande 

trabalho juntos naquela região que hoje anseia muito por inovação e crescimento, e que 

com o apoio que já houve do governador Geraldo Alckmin, com a duplicação das 

rodovias, com a melhora, poderemos ajudá-lo naquele canto a mostrar um pouquinho 

mais o nosso estado, porque muito foi mostrado no noroeste, no oeste, no centro-oeste, 

como o deputado acabou de dizer aqui de Rosana, mas o frigorífico foi para o Mato 

Grosso e não para o estado de são Paulo justamente porque do lado de lá havia uma 

força política muito grande ligada à pesca. E no estado de São Paulo nós tínhamos o 

superintendente mas, nós tínhamos poucos entes falando da importância de, no estado 

de São Paulo, de diminuir a questão do imposto, que é quatro vezes maior do que no 

Mato Grosso. Então era viável produzir os peixes no mesmo rio, transportar para o 

Mato Grosso e não para São Paulo.  

Então quero só parabenizá-lo, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui 

novamente com V. Exa. e estar à disposição, junto com meu presidente aqui da 

Comissão de Atividades Econômicas. Muito obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ITAMAR BORGES – PMDB – Deu para ver que a 

eleição lá em Barretos vai ter um alto nível, com essa grande presença e participação. 
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Parabéns e sucesso lá, viu, querido colega, parceiro e grande contribuidor dessa 

comissão.  

Registrar aqui a presença do Deputado Marcos Neves, que também visita aqui o 

nosso secretário e, pela ordem, passo a palavra para a deputada Marcia Lia.  

 

 

A SRA. MARCIA LIA – PT – Primeiro, senhor secretário e nosso presidente, 

quero reforçar a fala do nosso companheiro Reinaldo. Eu conheço a região dele lá, 

conheço Rosana e realmente vale à pena investir no turismo daquela região porque hoje 

as pessoas procuram muito. Nós vivemos uma vida muito estressada, então as pessoas 

gostam muito de lugares calmos, tranqüilos, e no estado de São Paulo nós temos lugares 

lindíssimos.  

Eu conheço vários desses lugares e quero dizer que... Inclusive Araraquara. 

Principalmente Araraquara, né? Eu tenho uma irmã que mora na cidade de Ilha Solteira, 

naquela região de lá e realmente aquela região do estado de São Paulo tem muitas coisas 

a oferecer ao turismo. E também a nossa região do Vale do Ribeira, o Iguape, aquela 

região do Iguape tem muita coisa. Nós precisamos realmente de recursos para investir.  

Por falar em recursos, senhor secretário, eu gostaria até de dizer para você que é 

extremamente prazeroso trabalhar com turismo, deve ser algo muito gratificante, porque 

nós temos uma variedade, uma diversidade muito grande, V. Exa. já disse na sua 

apresentação.  

Mas, em falando de orçamento, eu queria colocar uma situação. Nós 

examinamos o orçamento da secretaria e visualizamos uma situação na questão dos 

municípios, estâncias turísticas, e na questão da infraestrutura, até julho de 2015 o 

senhor tem um orçamento de 350 milhões de reais. Mas até o mês de julho, foi 

empenhado tão somente 460 mil reais. E também nós vivenciamos e gritamos muito 

para não termos a extinção da SPTur aqui nessa e infelizmente não foi possível. E aí as 

estâncias turísticas e todo esse complexo turístico que a gente tem, dos 70 municípios 

mais os 140 de interesse turístico. Como é que o senhor, com tantos desafios, com 

tantos programas, com tanta diversidade e com um orçamento pelo jeito contingenciado, 

porque de 350 milhões, só 450 mil foram empenhados até o meio do mês passado, nós 

estamos em agosto, começo de agosto, como o senhor pretende atender a todo esse 

desafio do ponto de vista orçamentário e financeiro? 

 



25 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ITAMAR BORGES – PMDB – Eu quero aproveitar 

aqui o gancho da Deputada Márcia Lia e dizer, deputado Reinaldo Alguz, Deputado 

Sebastião Santos, Deputado Marcos Neves, membros dessa comissão, que realmente é 

uma situação que há quatro anos, nós entramos no quinto ano debatendo, cobrando e 

tentando sensibilizar esse contraste, esse disparate que é um setor que gera 7 a 8% dos 

empregos no estado, três milhões de empregos para 45 milhões de habitantes, é isso que 

nós temos? Um setor que gera 8% da atividade econômica, perdendo apenas para o 

agronegócio... Eu vi aqui, a Deputada Marcia Lia anotou e eu também acompanhei na 

apresentação do secretário, e a informação que temos é que o orçamento da secretaria de 

turismo equivale a menos de 0,5% do orçamento do estado. Menos de 0,5%.  

Eu fui prefeito em Santa Fé do Sul e na época não tinha a secretaria de turismo. 

Criamos a secretaria de turismo e comecei, ano a ano, destinar recurso. Chegando à 

secretaria de turismo a ocupar... Teve ano de execução de quase 10%, mas já saíram 5% 

do orçamento, promovendo eventos, atraindo, divulgando a cidade, desenvolvendo... A 

cidade ganhou muito com isso. Nós precisamos, o governador dá uma licencinha, viu...  

Essa comissão, nós temos lutado, são duas secretarias, secretário, eu até falei que 

todo ano é um debate. É melhorar o orçamento da agricultura e melhorar o orçamento 

do turismo. É desproporcional, não tem nexo, não tem sentido a importância que tem 

essas secretarias e aquilo que lhes é destinado. O secretário da Fazenda, o secretário do 

Planejamento, precisamos ser civilizados e ao mesmo tempo o governador, e caminhar. 

Não dá, nós sabemos que o momento é de crise, é difícil falar desse tema, mas nós só 

vamos superar a crise com aqueles setores que efetivamente são sempre os carros-chefe. 

O turismo e o agronegócio são carro-chefe nesse ponto e o turismo tem um poder muito 

forte, por isso nós temos que impulsioná-lo nesse sentido. Então acho que essa 

comissão, mais uma vez, secretário, vai se movimentar no sentido de começar a 

sensibilizar, a fazer expediente e a se posicionar aqui no sentido de que o orçamento 

possa ser olhado de uma forma melhor. Olha que estou falando em menos de 0,5%. 

Estou achando que é bem menos que isso, vou falar em 0,2 ou 0,3%... Se nós formos 

para esse ponto, nós estamos falando de um orçamento que ainda tem ali dentro os 

recursos do Dade, que devem tomar metade disso, se não tomam... Metade não, uns 

80%. Você fica com orçamento que fica aí. É por isso que quero parabenizar, secretário, 

a sua gestão, o seu trabalho, dizer que conte conosco. É importante que nós possamos 

fazer eco nessa sua luta de mostrar cada vez mais o quanto o turismo pode ajudar.  
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Cumprimentar sua equipe aqui, o Beto Trícoli, sempre deputado, seu secretário 

adjunto, o Adalberto, do Dade, o Cunha, chefe de gabinete e amigo de tantas jornadas, o 

Vanilson, a Dra. Maria Cristina, Elisabete, todos que estão te acompanhando aqui, mas 

dizer que essa comissão tem um carinho especial e um compromisso forte com a sua 

pasta e um respeito muito grande pelo seu trabalho.  

Nós tivemos aqui as abordagens do Reinaldo Alguz, do Deputado Sebastião 

Santos, do Deputado Hélio Nishimoto, da Deputada Marcia Lia, Ana do Carmo... estou 

vendo aqui o Deputado Marcos Neves se movimentando para que possa e depois o 

Deputado Reinaldo Alguz também solicita uma manifestação para que nós possamos 

então passar a palavra para o secretário. Comentar as abordagens que teve e, ao mesmo 

tempo, fazer aqui o seu fechamento dessa sua apresentação.  

Com a palavra o Deputado Reinaldo Alguz. 

 

 

O SR. REINALDO ALGUZ – PV – Eu queria parabenizar, presidente, pela sua 

fala e gostaria de sugerir algo que esta comissão pudesse fazer. Eu acho que nós 

poderíamos pedir uma audiência ao secretário da Fazenda para explicar o que nós 

vemos com essas duas secretarias, o que representam efetivamente na produção. Nós 

não estamos querendo que coloque muita verba ou muita coisa não: é apenas dizer o 

impacto que isso traz na atividade econômica do estado e que se aumentar isso pondo 

compromisso das secretarias darem retorno. Tanto da agricultura como de turismo, dar 

retorno. E nessa época de crise pode ver: são duas secretarias que estão se sustentando. 

São duas atividades econômicas do estado que sustentam a renda. Do estado. Se a 

indústria está caindo 6%, pode ver: ainda continuam mantendo essas atividades porque 

o turismo continua acontecendo e tudo o mais.  

Então, talvez a gente fazer uma visita para sensibilizar a secretaria da Fazenda, 

irmos juntos, falarmos disso que nós vemos como comissão, seria interessante.  

Parabéns pela sua explanação que eu concordo em grau, gênero e número. 

Parabéns, mais uma vez, ao secretário Lucena.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ITAMAR BORGES – PMBD – Agradeço, Deputado 

Reinaldo Alguz, e vamos tomar essa providência. Vamos solicitar duas audiências: uma 

com o Renato Vilela e uma com o Marcos Monteiro, ambos de Fazenda e Planejamento, 
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para que essa comissão – e aí chamarmos todos os membros – para que possamos ir lá 

para apresentar essa nossa preocupação e o nosso pleito.  

Com a palavra, Deputado Marcos Neves.  

 

 

O SR. MARCOS NEVES – PV – Obrigado, presidente. Queria cumprimentá-

lo. Itamar Borges, cumprimento aos deputados aqui presentes, cumprimentar o nosso 

companheiro Beto Trícoli, amigo, parceiro, irmão de partido, trabalhador... Homem 

realmente dinâmico e que, junto com toda equipe também do turismo, e também 

cumprimentar o Secretário Lucena, que é um secretário do qual eu já vi governador e 

outros secretários fazendo elogios. Tem feito um trabalho brilhante na secretaria, como 

você disse: com pouco orçamento ele está conseguindo fazer um grande trabalho na 

secretaria. Não é fácil, porque a gente vê hoje só reclamações, faltando recursos para 

tudo, e a secretaria tem feito seu trabalho da melhor maneira possível.  

Pra você ter uma ideia, a secretaria antigamente destinava recursos para apoiar 

festas tradicionais da cidade. Hoje, como ela não tem recursos, ela consegue manter 

uma estrutura pequena e também atender os prefeitos. Eu tenho participado de algumas 

cidades, algumas festas, e a gente vê a importância que é a secretaria de turismo estar 

nestas festas, participando e apoiando. Se não fosse o Estado, a secretaria de turismo 

com seu trabalho, com seu empenho, mesmo com uma equipe pequena, com certeza 

essas festas tradicionais, que são importantes para o estado de São Paulo, não estariam 

acontecendo. Então eu vejo que é de suma importância procurar os secretários que vão 

falar de orçamento para 2016 para que realmente a gente possa reforçar a secretaria de 

turismo, uma secretaria que foi criada há pouco tempo mas que tem feito um trabalho 

importantíssimo para o estado de São Paulo.  

Por ser também da bancada do PV, a gente também tem trabalhado muito para 

que o governo possa ampliar a estrutura. Fizemos tudo aquilo que o governo pediu para 

enxugar a estrutura da secretaria de turismo, mas nós precisamos agora apoiar para que 

ela possa realmente atender os municípios, principalmente com esse novo projeto 

turístico que será implantado para o ano que vem. Então cumprimentar o secretário e 

cumprimentar a todos os deputados aqui. Muito obrigado.  
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O SR. PRESIDENTE – ITAMAR BORGES – PMBD – Obrigado, Deputado 

Marcos Neves, e agora, com a palavra, o nosso ilustre secretário e convidado desta tarde 

para fazer aqui as suas colocações finais.  

 

 

O SR. ROBERTO DE LUCENA – Obrigado, presidente. Quero cumprimentar 

o Deputado Marcos Neves, liderança do Partido Verde na Assembleia Legislativa e uma 

das mais destacadas lideranças políticas. Uma grande esperança para o estado de São 

Paulo, que tem marcado época ali na sua região, em Carapicuíba. Quero agradecer a 

todas as falas, as palavras generosas dos Deputados Sebastião Santos, Reinaldo Alguz, 

Hélio Nishimoto, que fez algumas ponderações inclusive a respeito do Vale do Paraíba; 

agradecer também as palavras carinhosas da Deputada Marcia Lia e dizer que é muito 

importante quando V. Exa. toca na questão orçamentária.  

Primeiro, dizer que o Governador Geraldo Alckmin deu esse formato que nós 

vemos hoje na secretaria de turismo, que até o ano de 2010 era, na verdade, sempre um 

apêndice de outras importantes secretarias. Então era a Secretaria de Planejamento, 

Esportes, Desenvolvimento e Turismo. Foi a partir de 2011, o governador convocou 

para estar ao seu lado o hoje nosso vice-governador, à época Deputado Márcio França e, 

juntamente com o Márcio, com o apoio da Assembleia Legislativa, foi dado formato à 

secretaria de turismo. Ela ganhou a sua autonomia, o que evidenciou o respeito que o 

governo tem – e o Governador Geraldo Alckmin de uma maneira especial – por esse 

setor que gera emprego e gera renda. E o emprego gerado pelo turismo é gerado com 

menor custo, emprego gerado com baixo custo.  

No momento que nós vivemos, quando a indústria desemprega e a indústria cada 

vez mais se robotiza, o campo também desemprega na medida em que cada vez mais se 

mecaniza, nós temos exatamente no setor de serviços, e aí está colocado turismo, o 

grande ambiente para a geração de novos postos de trabalho, de empregos e empregos 

qualificados também.  

A secretaria de turismo tem um orçamento limitado, um orçamento que tem sido 

discutido a cada ano, tem sido vencido a cada ano. Nós precisamos ampliar ainda mais, 

até porque os desafios e a responsabilidade colocada pelo governador sobre os ombros e 

na missão dessa secretaria são responsabilidades crescentes, e o desafio é um desafio 

crescente... Então é claro que em determinado momento, aquela roupa, aquele terno que 
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a secretaria vestiu, que serviu para aquele momento, já não serve mais para o corpo que 

a secretaria está assumindo. Esse corpo cresceu. Os desafios cresceram.  

Mas hoje – o presidente estava falando sobre o percentual da participação do 

turismo no orçamento geral. Na verdade, presidente, o turismo responde, dentro do 

orçamento do estado, por 0,2%. Agora, esse 0,2% também compreende o orçamento 

Dade, o recurso Dade, que é um departamento sob a supervisão e a direção da secretaria 

de turismo, mas que, na verdade, administra um fundo que não passa pela secretaria. É o 

Fundo de Desenvolvimento das Estâncias, que é gerido por esse departamento sob a 

direção da secretaria. Se nós tirarmos o Dade do orçamento da secretaria, nós estamos 

falando não em 0,2%, estamos falando em 0,02%. Em números, o que isso representa? 

Incluindo o orçamento de 11 milhões, aproximadamente, da SPTur, que foi 

extinta, nós estamos falando no orçamento de 41 milhões. É, como eu disse, um terno 

que serviu à estrutura dentro daquilo que essa estrutura se propunha e tinha como 

missão. Na verdade, à medida que chegam mais 140 municípios de interesse político e 

na medida em que o governador Geraldo Alckmin elege o turismo como um dos vetores 

importantes para o fomento e desenvolvimento da economia, é claro que se precisa fazer 

um terno maior, o número precisa ser aumentado.  

O Governador Geraldo Alckmin tem sinalizado nessa direção reconhecendo essa 

necessidade, reconhecendo a importância, a relevância do setor e é claro que esta 

comissão poderá ter um papel fundamental nas reflexões que serão feitas daqui para o 

final do ano, no fechamento da peça orçamentária, quando é o momento de nós 

discutirmos com essa fita métrica, qual é a medida desse terno que servirá, que caberá 

na secretaria de turismo.  

Nós, evidentemente, estamos vivendo um momento diferenciado, é um momento 

muito específico porque é um momento de queda de captação de recursos, queda de 

orçamento. O estado de São Paulo tem uma marca, o Governo Geraldo Alckmin tem 

uma marca, que é a marca da austeridade, da prudência, do cuidado. Percebendo os 

níveis que essa crise poderia atingir e a maneira que ela poderia afetar o Estado de São 

Paulo, antes que isso se tornasse um problema mais grave, o governador determinou 

contingenciamento, medidas que naquele momento foram medidas duras mas que se 

revelam, depois de passados esses meses, revelam-se medidas acertadas. Ele acertou. O 

governo acertou na sua postura de cortar na própria carne, de contingenciar o seu 

próprio orçamento ainda que num primeiro momento abrisse mão das condições de 
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fazer os exercícios que precisa fazer, até para cumprir a sua agenda. Mas, São Paulo não 

deixou de trabalhar. 

A Deputada Marcia Lia colocou aqui uma bela observação a respeito do Dade: 

nós temos, na verdade, deputada... Iniciamos o ano com restos a pagar de 402 milhões. 

Desses 402 milhões, nós já vencemos, de restos a pagar, 103 milhões até o mês de 

julho. Dos recursos destinados aos convênios Dade deste ano, nós temos aí não uma 

dificuldade, uma indisposição do governo e nem uma dificuldade no departamento 

Dade. Nós temos, apresentados até o mês de julho, 250 objetos por cada uma dessas 67 

estâncias que apresentaram propostas ao COC. 250 foram aprovadas. Dessas 250 

propostas aprovadas, apenas 36 se transformaram em projetos que foram apresentados 

ao Dade. Desses 36 projetos, 23 já foram aprovados pelo Dade e 10 deles já se 

transformaram em convênios que foram assinados. Os 13 que ainda não se 

transformaram em convênios estão sendo avaliados pela Procuradoria, estão com o 

jurídico, com a Procuradoria do Estado e o Dade está cumprindo as diligências para que 

neste mês, nesses próximos 30 dias, nós possamos também fazer a assinatura destes 

convênios.  

Então, por que nós não temos um valor maior empenhado deste recurso Dade? É 

porque, na verdade, estes objetos que foram apresentados ao COC ainda não foram 

apresentados em forma de projetos para o Dade. E o ponto de partida é exatamente a 

entrega deste projeto, quando eles são analisados. Em seguida, eles passam pelo 

jurídico, pela Procuradoria do Estado para que possam, autorizados pela Casa Civil, ser 

encaminhados para a assinatura dos convênios. Então nós não temos neste momento, 

um estrangulamento na secretaria nem um estrangulamento no Dade. Nós temos a falta 

de apresentação dos projetos por parte dos municípios que são Dade e que, em parte, 

nós compreendemos, inclusive, as dificuldades que vários municípios têm de se 

relacionar no seu corpo técnico com a condição de apresentarem os seus projetos.  

Não obstante, nós temos a vencer no Dade uma limitação estrutural: o Dade hoje 

administra, cuida de mil convênios que ainda estão em andamento, ainda estão em 

aberto. E apesar desses mil convênios, nós não temos nenhum deles que esteja, nenhum 

dos projetos apresentados, que esteja paralisado no Dade.  

Eu quero, portanto, presidente, agradecer a oportunidade que a Deputada Marcia 

me dá na medida em que ela aborda esta importante questão do Dade – e aqui nós temos 

deputados que são líderes regionais – certamente como V. Exa., que já foi prefeito de 

estância – Beto Trícoli, que já foi prefeito de estância também, poderão nos ajudar nesse 
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diálogo com as estâncias para nós, no menor tempo possível acelerarmos a apresentação 

desses projetos e, com certeza, terão uma atenção diferenciada por parte da secretaria, 

até porque nós estamos caminhando para o ano que tem um calendário eleitoral e 

imprime uma agenda mais curta, mais abreviada, e nós precisamos esse ano ter um 

tratamento diferenciado.  

Quero agradecer também à V. Exa. também, presidente, a oportunidade de poder 

tocar nesse assunto importante que é o orçamento. Realmente, a secretaria precisa de 

um orçamento maior, o Governador Geraldo Alckmin é sensível, a participação dessa 

comissão nessa reflexão com a Secretaria de Fazenda e Planejamento é de muito bom 

tom, é muito bem vinda e certamente reforçará o nosso esforço para prepararmos o 

turismo de São Paulo para o salto que tem condições de dar.  

Eu finalizo aqui a minha participação agradecendo o convite que, para mim, é 

uma convocação, é uma intimação, de poder vir falar às senhoras e aos senhores e fazer 

uma prestação de contas; abraçar o meu amigo de longa jornada, Deputado Adilson 

Rossi, que é uma satisfação muito grande revê-lo; agradecer à você, Reinaldo Alguz, a 

todo apoio que na sua pessoa a bancada do Partido Verde na casa tem emprestado à 

secretaria de turismo e às demais bancadas representadas pelas senhoras deputadas e os 

senhores deputados aqui e por essa comissão também, de igual forma, tem nos 

apresentado. Muito obrigado. A secretaria de turismo está de portas abertas, o nosso 

gabinete de portas abertas, a nossa equipe a postos para atender as demandas dessa 

comissão, as demandas apresentadas pelos Deputados desta comissão, como tem nos 

atendido também os demais deputados e mais uma vez ficam aqui os meus 

agradecimentos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ITAMAR BORGES – PMBD – Nós é que 

agradecemos ao Deputado Roberto de Lucena, nosso Secretário de Turismo do Estado 

de São Paulo, agradecendo à cada um e a cada uma das colegas que aqui participaram e 

a toda equipe da Assembleia Legislativa e assessoria dos parlamentares. Da mesma 

forma, à equipe do secretário Lucena, da secretaria de turismo, nosso sempre Deputado 

Beto, Cunha, Adalberto e toda a equipe que está aqui hoje acompanhando o secretário. 

Muito obrigado, parabéns, Secretário Roberto de Lucena, pelo seu trabalho, pela sua 

explanação e conte conosco. Uma boa tarde e abraço a todos.  
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*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


