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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS 

07.12.2016 

 

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

regimental, declaro aberta a 7ª Reunião Ordinária da Comissão de Atividades 

Econômicas da 1ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura, com a finalidade de deliberar 

sobre a pauta inicial, que é bem enxuta, e na sequência ouvir o secretário estadual de 

Turismo, Laércio Benko quanto ao disposto no Art. 52 A da Constituição do Estado de 

São Paulo, que são as prestações de contas, o andamento da gestão e avaliação das 

ações, programas e metas da secretaria.  

Já aproveito para informar que a equipe do secretário já se encontra em nossa 

reunião, e o secretário está a caminho - provavelmente o tempo para que deliberemos 

nossa pauta. Registro a presença dos deputados Hélio Nishimoto; Márcia Lia, vice-

presidente dessa Comissão; Sebastião Santos; Ed Thomas; deputada Ana do Carmo e 

Clélia Gomes. 

Solicito a leitura da Ata da reunião anterior.  

 

A SRA. MÁRCIA LIA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Pela ordem, deputada 

Márcia Lia. 

 

A SRA. MÁRCIA LIA - PT - Solicito a dispensa da leitura da Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - É regimental o pedido 

de Vossa Excelência. Estando todos os deputados de acordo, está dispensada a leitura e 

fica aprovada a Ata da reunião anterior. 

Pela ordem, deputado Sebastião Santos. 

 

O SR. SEBASTIÃO SANTOS - PRB - Quero pedir vista do item um e dois. 
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O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - É regimental, vistas dos 

itens um e dois para o deputado Sebastião Santos. 

Item três - Projeto de lei 629/2016 do deputado Roque Barbiere, que inclui no 

Calendário Turístico do Estado a festa de São Pedro, em Gabriel Monteiro. O deputado 

Sebastião Santos deu seu parecer favorável. Em discussão. Em votação. Os deputados 

que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Item quatro - Solicitação para que seja autorizado a efetivação do pleito de 

revalorização da carreira dos assistentes agropecuários em tramitação na Casa Civil, e 

que seja realizado concurso público para reforçar o quadro de assistentes agropecuários, 

servidores de apoio agropecuários e administrativos da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento. Apenas para informar, chegaram ofícios de Prefeituras, Câmaras 

Municipais, associações de produtores e agricultores... Enfim, pessoas ligadas ao 

agronegócio apoiando essa solicitação. Se mobilizaram muito bem, acho que devemos 

unificar todo esse expediente e encaminhar o mesmo ao secretário de Agricultura e a 

Casa Civil. Vamos tirar cópias e encaminharemos para as duas.  

Solicito aos nobres deputados que possamos suspender a reunião por cinco 

minutos para aguardar o secretário. 

 

A SRA. MÁRCIA LIA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Nós temos que dar 

quórum na Comissão de Educação, porque também teremos o Nalini no mesmo horário 

desta. Como integro a outra Comissão vou um pouco lá e aqui, então estou justificando 

minha saída. 

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Obrigado, agradeço. 

Então a reunião fica suspensa por cinco minutos para aguardarmos ao secretário Laércio 

Benko, tendo em vista que nossa pauta já se esgotou. O deputado Cezinha de Madureira 

está chegando também... Chegando o secretário, para não termos que aguardar início 

informalmente e assim que der o quórum se torna formal, para que não percamos tempo.  

Anuncio a presença do nosso secretário de Turismo do Estado de São Paulo, 

Laércio Benko, e convido para que venha a Mesa iniciar nossa reunião. Conforme 

anunciei, a reunião terá dois momentos - esse início informalmente, e com a chegada de 

um colega nós formalizamos a mesma. Para adiantarmos e ganharmos tempo, o 

secretário já havia justificado o imprevisto por ter ido ao Palácio, e acabou atrasando a 

chegada. Para iniciar, passo a palavra para o nosso secretário Laércio Benko, que fará 
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uma apresentação. Depois abriremos para perguntas e abordagens de interesse de todos 

nós.  

 

O SR. LAÉRCIO BENKO - Boa tarde a todos os Srs. Deputados, peço 

desculpas pelo atraso, foi por motivo de força maior. Como parlamentar que sou, tenho 

o hábito de respeitar ao máximo a atividade do Parlamento, e a Assembleia Legislativa 

e essa Comissão merecem todo o nosso carinho e respeito. Estamos aqui atendendo 

honrosamente o convite que nos foi feito pela Comissão de Atividades Econômicas.  

Até para deixarmos depois o tempo que for necessário à disposição dos senhores, 

sem perdermos tempo... Fizemos um pequeno resumo do turismo em São Paulo e das 

atividades nos últimos anos, além das perspectivas para os próximos anos. Sem dúvidas 

o turismo em São Paulo já é algo pujante, mas graças a vários atores, em especial a 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que presenteou o governo e o Estado 

de São Paulo com duas leis muito modernas, que potencializarão o turismo a partir do 

ano que vem. Tenho certeza que o turismo será cada vez mais pujante e importante.  

Hoje temos aqui mais 800 propriedades rurais fazendo parte do turismo rural - 

uma das modalidades de maior crescimento em todo o Brasil. Citamos só alguns 

aspectos mais importantes, mas o Santuário de Aparecida, onde recebemos mais de 12 

milhões de fiéis por ano - falaremos mais a frente - mas é importante ressaltar que em 

2017 completará 300 anos da localização da imagem de Nossa Senhora Aparecida. São 

esperados mais de 25 milhões de turistas durante o próximo ano. 

Temos aqui no estado de São Paulo dez parques temáticos e de diversões, que 

recebem mais de dez milhões de pessoas por ano. Todos esses atrativos turísticos - 

balneários, estâncias hidrominerais, vocação ambiental - estão em um território que não 

é tão grande como São Paulo, comparado a outros estados. Todas elas são facilmente 

interligadas por 19 das 20 melhores rodovias do país. Temos aqui 198 mil quilômetros 

da melhor malha ferroviária do país, o que também contribui muito para o deslocamento 

e das atividades turísticas, sendo seis linhas ferroviárias especificamente voltadas para o 

turismo.  

Oficialmente temos 70 mil bares e restaurantes no estado de São Paulo, mas tenho 

certeza que numa apuração um pouco mais efetiva chegaremos a cem mil bares e 

restaurantes. Temos mais de sete mil agências de viagens e 2,7 mil locadoras de 

veículos, desenvolvendo esse trabalho direto ou indiretamente de locação de veículos - 
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desde as grandes locadoras, até aquele proprietário de apenas um veículo em uma 

pequena estância turística, que acaba sobrevivendo com essa atividade econômica.  

Temos aqui em São Paulo, isso até uma coisa que me orgulho de citar... Logo 

quando tomei na Secretaria, em uma terça-feira, no sábado fui convidado para participar 

de um órgão chamado Fornatur, que congrega todos os secretários de Turismo do Brasil 

- o evento foi realizado no Rio de Janeiro. Foi minha alegria perceber que após o evento 

todos os secretários vieram nos abordar, porque São Paulo é um dos grandes exemplos 

do trato com o turismo. É o único estado que temos a figura da estância turística, uma 

cidade efetivamente reconhecida como potencial turístico, recebendo um tratamento 

diferenciado político e financeiramente por conta disso.  

Esse é um capítulo reservado mais para o final de nossa fala, mas além das 

estâncias turísticas teremos, a partir do ano que vem, 140 municípios de interesse 

turístico. Temos 34 regiões turísticas, sendo 48 circuitos regionais, e 19 de segmentos. 

Ou seja, ou voltado para algum segmento como o Circuito das Águas ou das Frutas, ou 

buscando interligar algumas regiões, como por exemplo Campos do Jordão e Aparecida, 

que com convocações turísticas diferentes têm potencial para atrair visitantes no estado 

de São Paulo. Essa roteirização e transformação em circuitos, que ainda está incipiente e 

vem sendo realizado há quatro anos, mas pretendendo aprimorar cada vez mais... Esse é 

o grande passo para aumentar e fomentar o turismo receptivo no estado de São Paulo. 

A hora em que as cidades começarem a dialogar entre si, uma oferecendo o seu 

atrativo turístico para a outra, teremos muito mais potencial para reter o turista mais 

tempo por aqui, não tendo apenas aquele visitante de um final de semana ou que vem 

apenas para um local. Nós temos toda essa situação para aprimorar, mas já está em 

desenvolvimento. Dos 30 destinos turísticos mais visitados no Brasil, sete estão no 

estado de São Paulo - a capital, Praia Grande, Guarujá, Santos, Ubatuba, Campinas e 

Aparecida. Isso é algo muito importante, mas temos todo um potencial para crescer, 

porque sem dúvidas São Paulo não teve a oportunidade de ser divulgada como merece 

fora de seus territórios. 

Mais uma vez agradeço e parabenizo essa Casa Legislativa por nos fornecer um 

instrumento maravilhoso. Há 30 anos São Paulo era proibida de fazer sua propaganda 

fora de seus limites territoriais, e a partir de 2017, graças a inteligência dessa Casa e de 

seus deputados poderemos divulgar nossas belezas turísticas fora dos limites. Hoje não 

são poucas às vezes que estamos em casa zapeando, e verificamos uma propaganda do 

governo do Chile, do Uruguai ou de Sergipe, Bahia... Convidando para conhecermos 
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suas belezas. E nenhum de nós nos últimos 30 anos pode assistir propagandas do estado 

de São Paulo, mostrando Olímpia, Santa Fé do Sul, Aparecida, Bertioga... Não tivemos 

essa oportunidade, a partir de 2017 haverá. Obviamente será uma decisão do governo e 

da área que cuida da comunicação, mas isso poderá ser realizado.  

Aqui está no material que foi entregue aos senhores, mas são os circuitos e regiões 

turísticas que temos aqui, não entraremos em detalhes. Essa é uma questão importante e 

queremos até apelar para termos o apoio dos Srs. Deputados, os grandes agentes 

políticos do Estado, que desenvolvem um trabalho incansável, percorrendo nossos 645 

municípios de sol a sol, de segunda a segunda. Nós temos que ajudar os novos prefeitos, 

tivemos uma quantidade muito grande sendo eleitos, para criarmos a figura do Conselho 

Municipal de Turismo em suas cidades, porque isso será imprescindível para o 

desenvolvimento do estado de São Paulo daqui para frente.  

Sem um Conselho Municipal de Turismo a cidade não poderá permanecer com a 

condição de estância turística ou se tornar um município de interesse turístico. Temos 

cidades dessa área que não possuem o conselho. Pela legislação muito bem elaborada 

pela Assembleia Legislativa, há a necessidade de ter o Conselho Municipal de Turismo, 

e que ele seja ativo com suas Atas registradas em cartório. Eu tenho buscado fazer, na 

medida do possível, diálogo com vários prefeitos - mais de 180 eleitos, e para todos eles 

coloco a importância do turismo e da criação do conselho, e por via de consequência, 

seu fortalecimento. Para os prefeitos que nos solicitam, nós inclusive disponibilizamos 

modelos de Projetos de Lei de outras cidades, onde existem Conselhos Municipais de 

Turismo para que eles possam enviar para suas Câmaras Municipais.  

Vamos falar rapidamente de alguns projetos que existem hoje na Secretaria de 

Turismo. Um dos mais importantes é o Roda São Paulo, que consiste em criar roteiros 

especialmente desenhados para cobrir o maior número de atrativos das diferentes 

cidades. Buscamos levar as pessoas de determinada região, como por exemplo do 

extremo noroeste do estado para conhecer o litoral paulista. Agora durante todo o 

período de verão, por razões óbvias, toda a estrutura do programa Roda São Paulo fica 

disponibilizado dentro do litoral paulista, com circuitos desde Peruíbe até Bertioga. Ou 

seja, pega o litoral centro-sul do estado de São Paulo, possibilitando que todas as 

pessoas que estejam lá conheçam as diversas cidades. 

Esse programa já atendeu quase 16 mil passageiros em quase 60 municípios 

turísticos, oferecendo mais de dez atrativos e mais de 50 estabelecimentos de 
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alimentação. Temos para 2017 a previsão de expansão desse programa, que sem dúvidas 

é de grande sucesso.  

Próximo. Temos esse programa, que é um dos nossos orgulhos... E uma das 

questões que demonstra a importância e o acerto da Assembleia em permitir a 

propaganda do estado de São Paulo fora dos seus territórios, que é o programa Caminha 

São Paulo. Não são poucas as pessoas que ouvimos falar que, para relaxar, refletir, 

passar alguns momentos se interiorizando, vão para Santiago de Compostela fazer um 

período de meditação e contemplação, independente de religião ou situação. São poucas 

as pessoas que conhecem o fato de termos no estado de São Paulo possibilidades 

similares ao caminho de Santiago de Compostela.  

Nesse desenho vocês podem verificar, principalmente a imagem à esquerda, uma 

máquina de QR Code - leitora de cartão - então quem quiser conhecer a Rota da Luz, 

que foi uma rota criada pela madrinha Lu Alckmin... Ela vai de Mogi das Cruzes 

atravessando oito cidades e terminando em Aparecida, percorrendo quase 300 

quilômetros. A pessoa se cadastra na Secretaria de Turismo, recebe um cartão QR Code 

e vai cidade por cidade com a sinalização para registrar sua passagem por ali. Ao final 

do percurso ela recebe o certificado.  

Esse percurso pode ser feito de uma única vez, em períodos distintos - de uma 

cidade a outra, fazendo isso em sete ou oito finais de semana, pode fazer a pé, a cavalo, 

de bicicleta - e garanto aos senhores que é o caminho mais bonito e agradável, até pelo 

tipo de solo. O caminho de Santiago de Compostela é cheio de pedras, e aqui em São 

Paulo temos terrenos muito gostosos de se andar, uma visão maravilhosa passando por 

várias fazendas, riachos, cachoeiras onde a pessoa pode contemplar e buscar aquilo que 

ela muitas vezes atravessa um oceano sem saber que temos aqui em São Paulo. 

Esse é mais um dos pontos que serão divulgados a partir do ano que vem. Temos 

outros tipos de rotas, como os Passos dos Jesuítas, a Rota Franciscana, que vai até a 

cidade de Guaratinguetá para contemplar o Santuário de Frei Galvão. Estamos 

implantando a Rota dos Bandeirantes, que replica os roteiros que os bandeirantes 

fizeram entrando do litoral para desbravar nosso interior. Enfim, temos várias opções de 

rotas, que somam 53 cidades envolvidas, quase 1.400 quilômetros de rotas. Já tivemos 

cadastrados e realizados, com pouca divulgação, mais de 1.300 pessoas que já 

realizaram essas rotas de forma completa. Existem muitas pessoas que já utilizaram e 

não quiseram fazer o QR Code, e outras que buscam fazer.  
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Estamos buscando parcerias, principalmente com as concessionárias das rodovias 

para que possamos tirar os pedestres, aqueles que ainda querem ir para a Aparecida, 

Guaratinguetá saindo de São Paulo pela Dutra, para que eles possam fazer essa rota 

pelas vias secundarias, por ser muito mais seguro, não atrapalhando o tráfego dos 

veículos e sendo mais contemplativa.  

Temos o programa Melhor Viagem, um projeto iniciado pelo vice-governador 

Márcio França quando secretário de Turismo. Ele assegura aos idosos viagens de cinco 

dias com hospedagens, com parcerias com colônias de férias, em especial na Praia 

Grande. Já foram atendidos mais de 1.200 idosos em mais de 21 municípios, com três 

deles como anfitriões. A Secretaria de Turismo entrava com o transporte e a estadia 

dessas pessoas, e como eram feitas em baixa temporada tinham um custo quase zero. A 

prefeitura que encaminhasse esses idosos mandava junto o orientador.  

Agora para 2017 estamos esperando ampliar esse projeto, inclusive em parceria 

com o secretário Ricardo Salles. Queremos estender isso para os parques estaduais, 

onde a Secretaria do Meio Ambiente faz um trabalho maravilhoso. Temos uma parceria 

muito grande com ela, e vamos ampliar esse projeto também para os parques estaduais. 

Esse foi um grande caso de sucesso da Secretaria de Turismo em 2016, que foi o 

Turismonica, um gibi preparado especialmente para demonstrar o potencial turístico e a 

importância do turismo para nossas crianças, como elemento gerador de 

desenvolvimento econômico e gerador de empregos. Nós tivemos mais de um milhão de 

guias entregues, e eles acabaram e viraram pó, no final deu briga porque a procura foi 

muito maior que a oferta que foi oferecida. Foram disponibilizados para a Secretaria de 

Educação, que sem dúvidas era nosso público alvo, mais de 700 mil guias, quase 200 

mil para estâncias turísticas, mais de 200 mil para outros municípios e órgãos do 

governo do Estado. Iremos realizar uma nova edição desse programa para 2017, 

tratando especificamente dos municípios de interesse turístico.  

Aqui são algumas feiras que o governo do Estado teve o prazer de ter estande e 

participar divulgando seu trabalho, sem dúvidas um dos mais importantes foi a Casa 

Brasil no Rio de Janeiro, durante os Jogos Olímpicos. Muitas pessoas de São Paulo 

estavam nas Olimpíadas curtindo o evento e não conheciam muitos dos nossos destinos 

turísticos. Foi um grande gol que a secretaria e o governo do Estado de São Paulo 

marcaram. Como já é tradicional tivemos a participação no São Paulo Boat Show; 

fizemos uma feira de turismo rural em Piedade, que foi um grande sucesso; 

participamos da ABAV, em Ribeirão Preto, em Campinas... Enfim, várias feiras que a 
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secretaria teve o prazer de ter estande divulgando o estado de São Paulo para milhares 

de pessoas de todo o Brasil e do mundo.  

Temos aqui o Programa de Desenvolvimento do Turismo Regional, onde 

buscamos consolidar um calendário de apoio aos eventos e festas que efetivamente 

tenham cunho turístico, ou seja, aquele momento em que a secretaria dá um apoio para a 

prefeitura elaborar uma festa dessa situação. Em 2016 podemos ajudar um público 

estimado de mais de dois milhões e meio de pessoas, disponibilizando quatro milhões e 

meio de reais em infraestrutura para realização de eventos para colaboração das 

prefeituras, que estavam em dificuldades para realizar suas festas regionais - 

importantes para suas demandas turísticas.  

Aqui já fica a lembrança, já que vocês estão votando o orçamento. Quem quiser 

apoiar ainda mais o orçamento da Secretaria de Turismo para podermos investir nas 

cidades, todo recurso será muito bem-vindo. Garanto que cada real investido nessa área 

reverte em dez no mínimo para recursos das cidades.  

Nós temos aqui disponibilizados em nosso site da secretaria um grande banco de 

imagens à disposição. Creio que todos vocês deveriam fazer uma visita ao site, porque 

temos imagens maravilhosas que podem ser utilizadas em várias atividades 

parlamentares e eventos, para terem as informações e belezas do estado de São Paulo. 

Temos à disposição vários vídeos promocionais do turismo de São Paulo, de forma 

regionalizada e mais geral, e temos também para quem quiser nos procurar, vários 

livros, folders e materiais de cada segmento do turismo, quer seja ele religioso, cultural, 

histórico, gastronômico... Temos toda essa condição de fazer o atendimento dos 

senhores na Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Temos tudo isso divulgado 

nos aplicativos à disposição no site da Secretaria de Estado.  

Um dos grandes eventos que não podemos deixar de ter toda a preocupação, pela 

importância em termos de atrativo turístico para São Paulo - repito que são 25 milhões 

de pessoas esperadas em Aparecida por conta dos 300 anos da localização da imagem 

de Nossa Senhora - e culminará também, paralelamente, com as festas de dez anos da 

canalização do Frei Galvão. Vamos incrementar para incentivar ainda mais o turismo, 

que as pessoas utilizem a Rota Franciscana e a Rota da Luz, aqueles peregrinos que 

quiserem fazer, e outras pessoas que queiram fazer atividades contemplativas. 

Temos aqui parcerias com outras secretarias para ampliarmos, e buscaremos mais 

com outras secretarias. Infelizmente a Secretaria de Turismo é a de menor estrutura 

dentre todas com menor orçamento, mas também sabemos que não podemos ficar 
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chorando. Vamos fazer um trabalho de forma transversal, buscando recursos e atuação 

junto a outras secretarias do governo do Estado de São Paulo. Temos aqui pela 

Secretaria de Desenvolvimento um projeto muito interessante, chamado Mercado de 

São Paulo, onde atuamos em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento e 

Agricultura para a promoção do turismo gastronômico nos municípios paulistas...  

Inclusive está sendo realizado o sexto final de semana consecutivo ali na cidade 

universitária, na sede da Secretaria de Desenvolvimento... Esse final de semana será 

divulgada a suinocultura do estado de São Paulo. Para quem gosta de uma bela comida 

a base de porco, teremos vários estandes com produtos exclusivos derivados da carne de 

porco. Já foi feito o desenvolvimento turístico da parte leiteira e outras locações que o 

Estado possui.   

Temos o turismo quilombola, em conjunto com o programa Roda São Paulo. 

Conseguimos divulgar essa importante cultura de matriz africana para as pessoas 

conhecerem o que temos disso no estado de São Paulo, e junto com a Secretaria de 

Meio Ambiente estamos iniciando um grande processo que iremos aprofundar, de 

realização do turismo ecológico para as pessoas conhecerem nossas belezas naturais, 

que ainda são preservadas através de nossos parques estaduais, e mostrando a 

importância do desenvolvimento sustentável. É possível gerar renda e emprego sem 

agredir o meio ambiente.  

Desde que assumi a secretaria tenho trabalhado de domingo a domingo, não parei 

um final de semana sequer, tivemos mais de 1.500 agendamentos de agosto para cá. 

Aqueles que nos conhecem sabe que atendemos muitas vezes 60, 70 pessoas em um 

único dia, mas entendo que é obrigação do secretário atender todo agente político que 

procura a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, quer seja um deputado 

estadual ou federal, um prefeito, quer seja um vereador... Todos eles têm o direito de 

serem atendidos pelo secretário, porque tratamos com aqueles que representam a 

população. 

Passado o período eleitoral, obviamente por razões legais já realizamos seis 

encontros no interior, onde transferimos nosso gabinete... Esses encontros foram feitos 

em Holambra, Ilha Solteira, São José dos Campos, Bauru, Piedade, Campos do Jordão e 

Presidente Prudente - sete encontros realizados. Nós deslocamos nosso gabinete para lá, 

convidamos todos os prefeitos e vereadores eleitos da região para dialogar sobre a 

importância do turismo na região, como elemento de desenvolvimento, renda e 

emprego, para que as pessoas possam trabalhar em parceria com a secretaria. 
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Aqui só alguns mapas para ficar à disposição dos senhores. Temos hoje as 70 

estâncias turísticas... Há uma divisão, mas pela nova legislação não há mais essa 

separação de nomes, todas são apenas estâncias turísticas, independente do seu 

potencial balneário, ecológico, cultural ou gastronômico. Estamos com um projeto de 

desenvolvimento de 140 municípios de interesse turístico. Esse ano atendemos e 

assinamos 149 convênios com 59 estâncias, totalizando em termos de convênios 197 

milhões de reais - quase 200 disponibilizados efetivamente para as 59 cidades que 

apresentaram projetos aprovados pelo COC - Conselho de Orientação e Controle, que 

pertence ao DADE - Departamento de Apoio e Desenvolvimento às Estâncias.  

Depois quem quiser apurar a evolução e valores do futuro, que são liberadores e 

disponibilizados para todas as estâncias, e seu desembolso efetivo nos anos de 2011 a 

2016 - ano por ano relativo aos anos dos convênios assinados. Todos vocês têm esses 

números, qualquer dúvida e informação estamos com as portas totalmente abertas para 

nossos parlamentares e suas assessorias.  

Hoje temos o grande elemento para fomentarmos o turismo no estado de São 

Paulo, e aí quero ressaltar a importância dos senhores, que foi um dos grandes presentes 

que a Assembleia Legislativa deu para a população de São Paulo... a criação do Projeto 

de lei que cria mais 140 municípios de interesse turístico. A partir do ano que vem 

teremos 210 municípios que receberão recursos e apoio da secretaria e do governo do 

Estado de São Paulo, tratadas de forma diferenciadas para se desenvolver através do 

turismo. Ou seja, a cada três cidades do estado, uma será tratada como cidade com 

potencial turístico recebendo recursos para isso, quer seja na condição de estância, na 

condição de município de interesse turístico. 

É muito importante salientarmos essa importância, porque enquanto temos, em 

obstante a questão da crise econômica que o país atravessa hoje, mas supondo que 2017 

e 2018 a economia reverta e cresçamos... Mesmo assim, por uma questão de tecnologia 

de desenvolvimento, a indústria contratará cada vez menos por questões que envolvem 

desde a internet até a informatização, o comércio contratará cada vez menos, a 

agricultura... Isso em determinadas situações é positivo, ninguém quer ver um monte de 

boia fria trabalhando, temos que cuidar da qualidade de vida das pessoas, sem contar 

que você não precisa fazer a queima da cana, etcetera. Os bancos contratam cada vez 

menos... 

A única indústria que é capaz de crescer proporcionalmente em geração de 

empregos e renda é o turismo, porque não apareceu nenhum economista ou teórico 
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capaz de dissociar crescimento de turismo do crescimento de geração de empregos. 

Temos aqui como grande caso para ser divulgado, enquanto temos 12% de taxa de 

desemprego no Brasil, temos em Campos do Jordão - apenas um caso - uma taxa de 

desemprego de 3,4% - muito abaixo de médias europeias. Em cidades próximas de 

Campos do Jordão nós temos a taxa de desemprego ainda abaixo da média, com 5%, 

considerando uma microrregião, porque Campos acaba absorvendo mão de obra para o 

turismo. Enquanto no restante do Vale do Paraíba, as cidades que não têm tanta vocação 

em turismo, a taxa de desemprego está na média brasileira. Isso mostra a importância 

desse programa e do turismo. São Paulo terá cada vez mais, graças aos instrumentos que 

essa Casa Legislativa nos deu.  

Dos municípios de interesse turístico temos quase 200 projetos apresentados, 

todos eles tramitando. Pela Secretaria de Turismo nós já temos dez processos que foram 

aprovados tecnicamente, ou seja, já foram analisados sob aspecto jurídico, já foi 

realizada a vistoria técnica, feitas todas as análises necessárias e agora são 

encaminhadas ao Palácio, que encaminhará para a Assembleia Legislativa para que os 

senhores deliberem ou não a transformação desses projetos em lei, a consequente 

transformação em municípios de interesse turísticos.  

Os dez já aprovados são Brodowski, Buritama, Espírito Santo do Pinhal, 

Martinópolis, Monte Alto, Piedade, Rifaina, Rubineia, Sabino, (ininteligível) Tatuí e 

Jundiaí. Três foram reprovadas, não por questão de vocação turística, mas por 

deficiência na instrução do Projeto de lei. Nesses três casos não houve a juntada do 

Plano Diretor de Turismo, que é um elemento obrigatório e constante da lei criada pela 

Assembleia Legislativa para que a cidade possa se transformar em município de 

interesse político. Foram reprovados os Projetos de Lei de Guarulhos, Ourinhos e Santa 

Branca. Essas cidades já foram analisadas e vistoriadas pela Secretaria de Turismo. 

Temos mais outras tantas em análise pela secretaria, e temos algumas na Assembleia 

para serem encaminhadas para nós, sendo avaliadas pelas comissões competentes. 

É importante frisar que esses recursos estão garantidos para 2017 e serão de 

aproximadamente de R$ 550 mil para cada município, diferente das estâncias turísticas, 

onde cada qual recebe um valor proporcional ao seu tamanho, porque 50% do recurso 

destinado é dividido igualmente, e 50% proporcional à sua arrecadação municipal. Para 

esses municípios de interesse turístico, todos terão um valor igual que estimamos em 

550 mil reais. Isso já está previsto na peça orçamentária encaminhada para a Casa, e 

sendo aprovados os 140 municípios receberão esses recursos. 
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Outro grande instrumento, que era uma deficiência que a secretaria tem até dia 31 

de dezembro desse ano e a partir do próximo ano não terá é que ela seria baseada em 

duas grandes divisões - a Coordenação de Turismo, que cuida dos programas da 

Secretaria de Turismo e o DADE, que cuida das estâncias turísticas. O recurso do 

DADE, proveniente do Fundo Municipal de Turismo era até 2016 exclusivo para 

investimentos na cidade. Todo o custeio desses R$ 400 milhões tínhamos que pegar do 

próprio orçamento da secretaria, que não chegou a 14 milhões de reais para sustentar 

todos os programas, e mais a contratação da CPOS como gerenciadora dessas obras. 

Obviamente não precisa ser nenhum gênio para verificar que tínhamos uma 

deficiência em termos de material humano, para fiscalizar e fazer o andamento das 

obras e vistorias para os municípios de interesse turístico. Pela nova legislação 4% do 

valor do DADE será repassado para a secretaria, para o gerenciamento das obras do 

próprio departamento. Isso nos possibilitará ampliar em muito nosso contrato com a 

Companhia Paulista de Obras e Serviços, para que tenhamos três grupos específicos.  

Um deles para arquivar algumas centenas de projetos que os recursos do DADE já 

foram liberados, as obras já foram realizadas e precisamos fazer uma vistoria final para 

arquivar aquele processo. Alguns para ver outros projetos que estão em andamento, em 

que pese de governos de 2013 e 14 que não tiveram a totalidade de seus recursos 

liberados ou por falta de vistoria, ou por falta de documentação e prestação de contas à 

prefeitura, trabalharemos em parceria com as prefeituras para auxiliá-las nesse sentido... 

E para fazer as vistorias nos projetos do DADE de 2017 e os municípios candidatos a 

interesse turístico. Teremos esse instrumento a partir de janeiro para que possamos 

efetivamente ampliar e muito essa possibilidade. 

Creio que terminamos essa apresentação mais uma vez pedindo desculpas aos 

nobres deputados, agradecendo a todos em nome do presidente desta Comissão - o 

grande deputado Itamar Borges - da grande Santa Fé do Sul, cidade que pertence a Ilha 

Solteira. Estamos à disposição dos senhores, se quiserem realizar alguma pergunta... Se 

estiver ao nosso alcance e capacidade de responder, estamos aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Agradecemos a 

apresentação do secretário, das prestações de contas e informações trazidas. Antes de 

estender a palavra aos colegas que se fazem presentes, outros já passaram pela 

Comissão... A vice-presidente Márcia Lia, Ed Thomas... Eventualmente outros voltarão.  
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Queria acrescentar, o secretário acabou não colocando na apresentação, mas ele 

teve um momento muito importante que acompanhei... O deputado Sebastião Santos em 

São José do Rio Preto, que foi quando ele participou de um congresso regional. Lá nós 

temos a AMA - Associação dos Municípios da Araraquarense. E foi uma situação 

interessante, nem sabia que o secretário estaria lá - ele foi dedicado a ficar dois dias por 

lá - e além de sua palestra, também atendeu individualmente a todos os prefeitos atuais e 

eleitos que passaram por lá. Orientou, falou da secretaria... Enfim, analisando eventuais 

pendências.  

Essa iniciativa e forma de abrir a Casa ou ir até a região e orientar facilita muito a 

aproximação do governo com as cidades, e até as despesas diminuem. Parabéns, gostei 

muito dessa atitude. Quero te parabenizar também pelo balanço, seja das estâncias, do 

andamento do interesse turístico daquilo que já foi possível, dos 18 que ainda estão lá e 

de tantos outros... Mas com certeza esse é o maior sonho que existe hoje nos municípios 

do estado de São Paulo, diante de um momento de crise tão grande.  

Claro que os que ainda não foram para lá é por alguma pendência de 

documentação que a Casa ainda não mandou, ou o município ainda não apresentou... Ou 

por uma última análise que deva passar pela Comissão. Queria deixar esse registro, 

agradecer a presença e desejar sucesso. Coloco a Comissão à disposição para que 

possamos estar juntos no estímulo para apoiar a ação da secretaria e do secretário de sua 

equipe. Parabenizo toda a equipe, conheço bastante porque fui prefeito de estâncias 

turísticas e convivo bastante com a secretaria, até pela Presidência dessa Comissão, e 

por ser uma causa que atuo bastante. Realmente, a equipe é muito dedicada e envolvida 

para fazer o melhor pelo turismo do estado e pelos municípios.  

Consulto os nobres colegas sobre a necessidade de abordagem... Com a palavra, a 

deputada Ana do Carmo. 

 

A SRA. ANA DO CARMO - PT - Só estou usando a palavra para cumprimentar 

o secretário e dizer que ainda não o conhecia, mas gostei de conhecer, pela firmeza e o 

que foi apresentado. De fato, o turismo... Se todos tivessem essa mesma compreensão, é 

uma das áreas possíveis de gerar muito emprego. Sabemos hoje dos números de firmas 

que vêm fechando... Quando uma grande metalúrgica demite cem, cai nas outras 

empresas menores 200, 250 trabalhadores. É necessário ter alternativas não só no 

turismo, mas é uma área que dá para gerar muitos empregos. 
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É correto, sabemos que o cobertor é curto e que algumas áreas têm uma 

porcentagem maior e outras menos, mas a Secretaria de Turismo é uma que é 

importante ter uma fatia maior, devido a essas dificuldades de emprego hoje no Brasil, e 

especialmente no estado de São Paulo. Quero dar os parabéns, dizer que foi muito 

importante. Acredito que se depender da Assembleia, estaremos à disposição para 

contribuir. O papel do parlamentar é ajudar, é nossa obrigação.  

É uma pena que não tenha mais deputados presentes, também porque a Casa está 

meio tumultuada, tem Colégio de Líderes e outras Comissões, então os deputados vêm e 

saem por conta de outros compromissos, senão tenho certeza que essa sala estaria cheia 

para ouvir o secretário. Parabéns.   

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Verdade, nós temos 

quatro comissões acontecendo ao mesmo tempo, uma no Teotônio Villela, outra no 

Tiradentes...  

 

A SRA. ANA DO CARMO - PT - E eu peço licença porque estou indo para o 

Colégio de Líderes. 

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Tiradentes e Don Pedro 

I. Estamos com a Ordem do Dia também já iniciada. Agradeço a deputada Ana do 

Carmo e registro a presença dos deputados Milton Vieira e Ed Thomas, que retornou. 

Com a palavra, deputado Sebastião Santos. 

 

O SR. SEBASTIÃO SANTOS - PRB - Só para parabenizar a explanação do 

secretário Laércio Benko, que elucidou vários itens que estavam meio obscuros. 

Parabenizar pelo relatório que V. Exa. traz até essa Casa, que com certeza será 

repassado a muitos que nos questionam, não só pelas redes sociais, mas nas portas de 

nossos gabinetes. Teremos aqui, até pelo tanto de material você nos deixou, como 

reportá-los.  

Há um anseio no estado inteiro de que a Secretaria de Turismo apoie muitos 

municípios, como temos Mira Estrela, um município que infelizmente não detém 

recursos e possui apenas quatro mil habitantes - nos finais de semana recebem dez mil 

pessoas. Se o governo do Estado de São Paulo não aportar recursos para que eles 

possam dar o mínimo de condição para que o turismo se efetive, além da perda dessas 
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pessoas também acontecerá a dificuldade do município se manter. Falta segurança, 

infraestrutura... Muita coisa que o município não tem condição de bancar. 

Mas pela explanação de V. Exa. nós vemos claramente que ano que vem será de 

boas novas para nosso estado. Queremos que o senhor tenha para, com essas pessoas 

que pedem socorro, um carinho todo especial. Se tem uma secretaria que pode 

realmente apoiar os municípios que fazem turismo é essa. Contamos com vossa batuta 

para que possamos ter uma grande sinfonia em prol do turismo em nosso estado.  

Também quero pedir a V. Exa. que veja com carinho... Estivemos aqui com o 

secretário de meio ambiente também, e um dos itens, seja estância ou município 

turístico... Conseguimos depois de muita discussão colocar o turismo de pesca. Esse 

turismo em nosso estado, infelizmente, está muito aquém do que deveria ser. Nós temos 

um grande número - quase 159 mil dólares - levados para fora do nosso país, para pesca 

na Argentina, Uruguai e até Estados Unidos. E nós temos um potencial muito grande 

em nossos rios, e isso depende de um regramento para que dele saia uma lei específica 

que possa delimitar nossos rios, para que os municípios tenham uma legislação 

específica e possam manter os cardumes e peixes, e assim levar o turista até lá. 

Esse é um pedido de um milhão e meio de pessoas do nosso estado. Eu queria 

pedir a V. Exa. que com todo o carinho que você tem pelo turismo, que pudesse nos dar 

esse apoio para que a Secretaria de Meio Ambiente e de Turismo se unam e façam um 

regramento. O que realmente é turismo de pesca? Após esse regramento com certeza os 

municípios terão uma condição muito maior de fazer campeonatos, um circuito de 

pesca... Mas muitas vezes isso não se efetiva com grande porte porque falta um 

regramento. 

Fizemos um evento em Presidente Epitácio que levou 60 mil pessoas para 

participar, durante dez dias, comandado pela FIESP. Com certeza olhar para o turismo 

de pesca fará com que tenhamos eventos no estado inteiro. Quero parabeniza-lo e 

agradecer pela oportunidade de ter uma explanação com dados, isso é muito importante. 

Me coloco à disposição para trabalharmos, já são praticamente de seis anos do nosso 

mandato e estamos nos dedicando a esse item, principalmente a lei em questão, do 

município e estância turística, foi um pedido do governador Geraldo Alckmin dentro do 

helicóptero que foi feito ao presidente da Comissão, Itamar Borges, a mim, o deputado 

Orlando Bolçone e o Carlão Pignatari. 

Aqui eu me compus com nove partidos e construímos essa legislação, com apoio 

de toda a Casa, a comando do deputado João Caramez e a deputada Célia Leão. Hoje o 
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anseio de quem está do outro lado fazendo turismo é que o governo do Estado lhes dê 

condições para que eles possam fazer a diferença. Contamos com o senhor, obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Obrigado, deputado 

Sebastião Santos. Com a palavra o deputado Milton Vieira.  

 

O SR. MILTON VIEIRA - PSD - Sr. Presidente, nobre deputado Itamar Borges, 

é um prazer e uma satisfação estar aqui. Quero cumprimentar nosso secretário, Dr. 

Laércio Benko; meu companheiro Hélio Nishimoto; Sebastião Santos, que representa 

nossa bancada do PRB; colega Ed Thomas, senhoras e senhores... 

Dizer que passamos aqui para referendar aquilo que o deputado Sebastião Santos 

colocou aqui. A bancada do PRB tem um grande apresso por V. Exa. e pelo trabalho 

que você vem fazendo. Passei mais para deixar um abraço e colocar nossa bancada à 

disposição, como o deputado Sebastião Santos nos representou aqui e já colocou, mas 

faço isso como líder da bancada. Trago também um grande abraço daquele que nos 

representa no Ministério da Indústria e Comércio Exterior, o ministro Marcos Pereira, 

que o tem como amigo e reconhece o trabalho que o senhor faz frente ao turismo do 

estado de São Paulo. Estamos à disposição.  

Já peço licença, porque este deputado participará do Colégio de Líderes.  

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Obrigado Milton Vieira. 

Com a palavra o deputado Hélio Nishimoto. 

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO - PSDB - Obrigado, Presidente. Agradeço e 

cumprimento o secretário Laércio Benko, os nobres colegas deputados e todos os 

presentes... Agradeço pelo material informativo e riquíssimo que está aqui na sacola. 

Andei vendo superficialmente, mas sei o quanto é precioso para todos nós. Dou os 

parabéns, porque também acredito no turismo, um setor que pode ser uma alternativa 

muito grande para os municípios de São Paulo para geração de emprego e renda. É 

muito bom ter o turismo tendo o comando de V. Exa., já o conhecia acompanhando 

trabalhos políticos na capital e no Estado, então espero que essa pasta consiga produzir 

o tanto que V. Exa. tem potencial para produzir. 

Sou da região do Vale do Paraíba e agradeço a presença dos vários prefeitos lá, 

que puderam acessar esse gabinete itinerante, o atendimento que o senhor fez. Temos lá 
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um potencial turístico muito grande com as montanhas, a exemplo de Campos do 

Jordão, Aparecida e também Ubatuba, uma das 30 cidades mais visitadas do Brasil, no 

litoral norte, além do vale histórico nas proximidades com o Rio de Janeiro. Conto com 

esse apoio da sua pasta e secretaria, para que o Vale do Paraíba também consiga se 

desenvolver nessa área turística. Parabéns e obrigado pela disposição da sua secretaria.  

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Obrigado, deputado 

Hélio Nishimoto. Com a palavra o deputado Ed Thomas, de Presidente Prudente. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Bom é São Paulo, Prudente é ótima... Secretário 

Benko, grande abraço. Sua equipe passou por lá e o senhor tem rodado o estado de São 

Paulo, sabemos de sua preocupação e empenho, mas também sabemos sobre a falta de 

recursos, que não é de hoje. Vem desde o período de outro secretário até o Márcio 

França, fazer sem dinheiro exige muita criatividade, é de muita responsabilidade nossa. 

Temos o orçamento, a secretaria e o Estado precisam desse recurso. A explanação 

é verdadeira, a paixão do secretário nos contagia, a vontade de falar, porque englobamos 

tudo, desde o turismo religioso, água, pesca, meio ambiente, estrada, aeroportos... Não é 

à toa que a maior geração de renda e emprego desse país vem do turismo. O potencial 

de São Paulo é grandioso. Guardei muito as palavras do secretário Benko, em sua 

chegada, falando que São Paulo não se divulga. 

Lá atrás, quando a administração era do José Serra aprovamos uma situação que 

deve ser usada agora, um projeto atrás que votei a favor, que é a autorização para 

fazermos essa publicidade e propaganda, porque São Paulo não tinha. Os outros estados 

têm. Então sem dinheiro não se faz nada, não adianta, pode-se ter o melhor projeto. 

Então estou à disposição para, dentro desse orçamento, canalizar uma parte especial 

para nossa Secretaria de Turismo, porque não estaremos canalizando para o secretário, e 

sim o estado e as cidades, que são estâncias e serão colocadas... Minha região tem 

Rosana, Santo Expedito com turismo religioso, Panorama e Pauliceia com o turismo de 

água e pesca... Iepê com turismo de cascata, Martinópolis com represa... Teodoro com 

parque estadual, Morro do Diabo onde tudo é de Deus.  

São Paulo é muito rico. Temos aqui o Roda São Paulo, tínhamos o Navega São 

Paulo, acho que nesse instante não temos... Do interior para a capital é necessário 

investirmos nisso, não só com crianças e idosos, mas com todos. Investir para que essas 

pessoas possam conhecer, quem está lá vir para cá e vice-versa. Não está fácil ir para o 
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litoral, não há segurança... Precisamos falar, todo ano é montado pela PM um momento 

especial de proteção ao cidadão paulista, mas o que aqui está também possa conhecer o 

interior, é onde moro e defendo, o próprio turismo rural. Nós temos nosso assentamento, 

os melhores queijos, a melhor cachaça... Ontem participei da Cachaça Paulista, é uma 

riqueza grandiosa.  

Mas para tudo isso nosso secretário precisa ter recursos. Não podemos fugir dessa 

situação, porque todo mundo quer um quinhão para sua região. O projeto de vocação 

turística foi criado para isso, agora temos que arrumar dinheiro, tirar um pouco daqui e 

dali... E há uma expectativa muito grande dos prefeitos que estão assumindo, daqueles 

que foram reeleitos para que venha um recurso. Lá atrás alguns chegavam, mas não 

eram investidos em infraestrutura turística, e esse precisa ser.  

Quero fazer uma saudação especial, saber do interesse e da alegria que o senhor 

tem, de sua competência, pedir seu olhar especial para o oeste paulista, a nova Alta 

Paulista, para o Pontal do Paranapanema, prefeitos que já te abraçaram e eu da mesma 

forma... Buscar uma simetria da Secretaria de Turismo com a de Meio Ambiente, 

porque esse turismo ecológico e de proteção ambiental é necessário. Sei que a cabeça de 

nosso secretário fervilha de projetos, que há uma vontade muito grande de realizar, mas 

para isso precisamos de recursos.  

Fica o meu comprometimento, de no orçamento buscarmos... Sabemos que está 

difícil, que tem uma crise instalada, mas crise se vence com trabalho, geração de renda e 

emprego. Pode-se cortar de um monte de situações, mas se cortar das pessoas a natureza 

ficará lá nos esperando e o turismo religioso da mesma forma. Essa é a oportunidade 

que eu sei que sua secretaria quer dar, e o senhor está imbuído nessa meta.   

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Obrigado, deputado Ed 

Thomas. Agora com a palavra, essa que também é de Guaratinguetá para o mundo, 

deputada Clélia Gomes.  

 

A SRA. CLÉLIA GOMES - PHS - Primeiramente quero agradecer por me 

permitir falar nessa Comissão. Quero também agradecer nosso secretário, uma pessoa 

que conheço muito bem e tenho certeza que a Secretaria de Turismo está sendo muito 

bem representada, como você mesmo disse. É uma pessoa que tem uma vontade e 

personalidade muito fortes. Tenho certeza que esses 140 municípios, que se tornarão 

estâncias turísticas, serão olhados com muita maestria por nosso secretário. Ele tem uma 
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visão muito boa para transformar e fazer tudo que é muito pequeno ficar muito grande 

aos olhos de todos que enxergam. 

Quero parabeniza-lo, eu sei que o senhor vem fazendo. Tenho certeza, como o 

conheço muito bem, de que existirá a Secretaria de Turismo antes de Laércio Benko e 

depois. Tenho certeza que o governador fez uma ótima escolha, e todas as cidades 

envolvidas, de interesse turístico, realmente farão uma diferença para nosso estado de 

São Paulo. Agradeço a oportunidade de falar aqui. É um prazer, parabéns.  

 

O SR. ED THOMAS - PSD - Sr. Presidente, só para um registro...   

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB – Obrigada, Clélia 

Gomes, que é do mesmo partido do vereador e secretário Laércio Benko, e que muito 

bem representa a bancada e o partido nesta Casa. Deputado Ed Thomas. 

 

O SR. ED THOMAS - PSD - Nosso secretário e a Assembleia Legislativa, creio 

que não seja da nossa alçada, mas ao sair ontem só vimos a árvore de Natal... que já foi 

maior, grandiosa, muito mais bonita... Lá atrás teve até desvio, roubaram até da árvore 

de Natal... Parece que não deu mais para roubar e diminuíram a árvore, as luzes... Não 

há uma iluminação em um dos parques mais bonitos da maior cidade da América 

Latina, onde as famílias vinham para comer uma pipoca doce, chupar um sorvete, beber 

uma lata, uma água, caminhar... Esse parque tinha que estar inteirinho iluminado. 

Não é culpa da crise, é culpa da falta de fé, dessa espiritualidade que está indo 

embora. Vá cortar de outro lugar, corta do ferro, do cimento... Mas não da luz. Fazendo 

isso o comércio vende mais, as pessoas se empolgam, nossa economia aquece... Nós 

respeitamos todas as religiões, mas sabemos que esse grandioso Deus é um só. Está 

muito triste ver São Paulo desse jeito, e não venha me colocar culpa na crise, há uma 

crise sim de falta de vontade política, de respeito e vergonha na cara. Não é só 

econômica, já passamos por muitas... Itamar, você já foi prefeito, na sua cidade sempre 

ficou bonita.  

Estou terminando o mandato e não vou fazer? O que é isso? Busquem os 

parceiros, se cada um der uma cordinha de luz vamos iluminar dois, três galhos... Está 

muito triste essa falta de vontade. Nos contagiamos com a forma que o secretário 

coloca, política é melhorar a vida das pessoas... Não é cortando luz que melhora os 

cofres do município de São Paulo, porque isso é turismo, secretário Benko. As fotos 
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correm o mundo, as redes sociais bombam. É só um registro, não tem nada a ver com a 

secretaria do senhor, mas tudo a ver com nós mesmos, com a melhora de vida das 

pessoas e com a alegria.  

Desculpa, presidente Itamar, mas me vi na obrigação por minha saída tarde ontem 

e olhar tudo apagado, sem vida, sem luz, sem fé... A crise não é econômica, é crise de 

boa vontade e falta de vergonha. Obrigado presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Se sair daqui e ver a luz 

a noite continua, mas ver tudo apagado vai para casa... Não tem inspiração, motivação... 

Jantar para quê? Mas é verdade. É bem real isso, sou testemunha do maior impacto que 

a cidade sofreu com o Natal, que foi quando fui prefeito de Santa Fé. Fizemos um 

grande investimento, fui buscar a experiência de Gramado, depois o deputado desta 

Casa e prefeito à época - André do Prado - esteve em Santa Fé e pegou um pouco do 

mix e levou para Guararema.  

Eu diria que três dos momentos e climas natalinos mais bonitos e empolgantes 

que temos no país são esses três, essas duas cidades têm um diferencial que mexe com o 

comércio, ele quase não suporta tanta gente. É o turismo, o clima, é acreditar. Esse tipo 

de gasto eu sempre falo que não é gasto, é investimento e retorna muito maior de o que 

você investe. Muito bem abordado Ed Thomas.  

Última pergunta secretário, qual a previsão... Sabemos que muitos municípios não 

apresentam a documentação exigida aqui na Casa, e o projeto acaba não dando o 

próximo passo, pela falta da regulamentação da lei dos municípios de interesse turístico. 

Eu gostaria que o secretário falasse como está o andamento dessa regulamentação, e 

qual a previsão para sair esse decreto. 

 

O SR. LAÉRCIO BENKO - Em relação a esse decreto, nós estudamos esse 

processo... Eu como sou um pouco detalhista e advogado, até para que os senhores 

possam conhecer um pouco de nosso currículo. Tenho uma origem no turismo também, 

já fui proprietário de agências de turismo no interior de São Paulo, mais especificamente 

em Atibaia... Tenho imóveis turísticos em algumas estâncias do estado, já fui advogado 

de companhias aéreas, hotéis... Então conhecemos bem tudo isso. 

Sou pós-graduado em Direito Administrativo e muito detalhista. Pegamos a 

minuta do decreto e analisamos, melhoras ela bastante e encaminhamos na semana 

passada para o Palácio dos Bandeirantes, com nossa proposta de decreto para o Exmo. 
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Governador Geraldo Alckmin analisar, através de sua assessoria jurídica e verificar se 

concorda ou tem alguma alteração para fazer, e publica-lo. Uma das grandes alegrias 

que tivemos em trabalhar nesse governo é verificar que tudo que temos mandado para o 

Palácio tem resposta imediata. Algumas situações precisamos de autorizações do 

governador e ele responde muito rápido. Ele tem dado toda a atenção e carinho à 

Secretaria de Turismo, é um homem que trabalha muito, impõe uma regra de trabalho 

muito rígida para nós. Tem que gostar de trabalhar com o Geraldo. Tenho certeza que 

isso será publicado em breve, o mais rápido possível, foi para o Palácio dos 

Bandeirantes na semana passada.  

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Que bom, agradeço a 

resposta e deixo a palavra para suas considerações finais, para que possamos concluir 

nossa reunião. 

 

O SR. LAÉRCIO BENKO - Quero agradecer mais uma vez o presidente Itamar, 

os deputados que aqui participaram, os que ainda estão, o deputado Hélio Nishimoto, 

Ed Thomas... Para finalizar, é uma grande honra estar nessa Casa por dois motivos, 

primeiro por também ser parlamentar até 31 de dezembro desse ano, vereador 

licenciado... Não fui candidato a reeleição, e principalmente por ter iniciado minha vida 

política nessa Casa, onde atuei como chefe de gabinete de 95 a 99, tendo uma 

experiência muito positiva. 

O turismo, sem dúvidas, como disse a deputada Ana do Carmo, tem essa 

importância econômica... Só para vocês terem uma ideia da transversalidade do turismo, 

quando uma empresa abre um CNPJ tem que ter um CNAE - Código Nacional de 

Atividade Econômica. São 116 CNAEs impactadas diretamente pelo turismo. Ele não 

desenvolve a economia apenas com hotelaria e transporte aéreo, rodoviário... Não, ele 

atua e influencia diretamente 116 atividades econômicas do estado de São Paulo. 

Sem dúvidas entendemos... A deputada colocou a questão de os deputados não 

estarem presentes, e eu como vereador sei da dificuldade. Temos que estar em três, 

quatro Comissões ao mesmo tempo, uma correria danada, atividade plenária, Colégio de 

Líderes... A atividade parlamentar é absolutamente exaustiva, precisando de muito 

carinho e vontade para se exercer. Respeitamos muito essa Casa e entendemos 

absolutamente a situação.  
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Em relação às falas elogiosas ao nosso respeito do deputado Sebastião Santos, do 

deputado Milton Vieira... Retribuo as falas, respeitamos muito o trabalho que eles 

realizam nessa Casa. Quero deixar um registro da minha amizade e carinho ao ministro 

Marcos Pereira, que me procurou. Nós, enquanto secretários de Estado tivemos a honra 

de sermos procurados por um ministro do governo federal para iniciar tratativas de 

parcerias entre o Ministério do Desenvolvimento, comandado por ele, e a Secretaria de 

Turismo, já que o ministro Marcos Pereira entende o turismo como uma grande 

atividade geradora de economia. É uma alegria muito grande. 

Quero deixar registrado também um exemplo muito importante que quero que 

fique nos anais dessa Casa, e se os senhores puderem divulgar aos prefeitos com os 

quais vocês atuam, será muito importante. Todos os municípios agora precisam criar um 

Plano Diretor de Turismo. Vi um exemplo nessa reunião que você me falou, deputado, 

em São José do Rio Preto com os prefeitos... Atendi muitos com boa vontade, mas um 

me chamou a atenção pela inteligência e perspicácia - o prefeito eleito de Agudos, do 

partido do deputado Sebastião Santos e Milton Vieira.  

Ele teve uma ideia brilhante, que tem que ser espalhada para todos os prefeitos do 

estado de São Paulo. Ele vai pleitear para transformar Agudos em município de 

interesse turístico. Ele estava sem dinheiro, ainda sem assumir, mas pegou uma 

turismóloga que estava concluindo o quarto ano de Turismo em São José do Rio Preto, 

e ofereceu a ela a oportunidade de fazer o Trabalho de Conclusão de Curso como uma 

proposta de Plano Diretor de Borborema. Hora que folheei esse Plano Diretor eu pedi 

uma cópia, porque é um exemplo de trabalho bem elaborado realizado por duas 

acadêmicas do quarto ano de Turismologia, de forma absolutamente gratuita. 

Nesse momento de crise em que os municípios precisarão criar inventários 

turísticos e planos diretores, nós temos no estado de São Paulo seis faculdades de 

Turismo, aqui temos no campus da USP da Zona Leste com cabeças maravilhosas. Tem 

coisa melhor para um aluno na conclusão do curso do que fazer um Plano Diretor de 

Turismo de uma cidade? E acaba saindo por um custo próximo a zero, e com uma 

qualidade incrível.  

A união com a Secretaria de Meio Ambiente que foi citada na questão da pesca, 

sem dúvidas já temos conversado com o secretário Ricardo Salles, uma pessoa muito 

dinâmica e trabalhadora. A pesca em São Paulo é uma das grandes questões que 

perdemos em propaganda, porque todo mundo que fala em pesca fala em Mato Grosso, 
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mas Ilha Solteira, berço da pesca, a região de Prudente... Sud Mennucci, capital do 

tucunaré...  

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - O de Epitácio é melhor. 

 

O SR. LAÉRCIO BENKO - Todos são bons. Então vamos trabalhar com essa 

propaganda, e mostraremos que São Paulo merece essa fama, porque o estado tem esse 

grande potencial em termos de pesca em várias regiões. 

Quero registrar o dia que fiz o atendimento no Vale do Paraíba, o carinho e 

respeito que os prefeitos têm por V. Exa., deputado Hélio Nishimoto. Todos se referem 

ao senhor como um grande parceiro na área do turismo, uma pessoa muito preocupada 

com o desenvolvimento turístico. Quero agradecer mais uma vez também as palavras do 

deputado Ed Thomas, que idem... Quando atendemos os prefeitos da região de Rio 

Preto falavam da parceria com o deputado Itamar, falavam do Ed em Presidente 

Prudente... Da excelência e da importância do trabalho, sua assessoria esteve conosco 

também participando e nos ajudando muito. Tenho uma parte da família Benko com 

origem ali em Santo Anastácio, quem sabe não somos parentes...  

Quero dizer que temos um grande legado na Secretaria de Turismo. A deputada 

Clélia fez uma gentil referência a nós, mas é pelo amor recíproco que temos um pelo 

outro, uma relação muito grande. Também quero registrar o grande legado que nos foi 

deixado pelo vice-governador Márcio França, que deixou uma grande estrutura e projeto 

para que possamos dar continuidade. Só tenho referências positivas para fazer àqueles 

que me antecederam na secretaria, mas não posso ser injusto se não fizer a melhor delas 

ao vice Márcio França.  

Só para encerrar, mais duas coisas. Foi citada aqui a questão da segurança, que 

precisamos nos preocupar. Uma vez dei uma entrevista para uma revista de turismo 

estrangeira, onde a pessoa veio com aquele preconceito e colocou a questão da 

segurança para o turismo aqui. Eu desafiei ela para que se ela somasse quantos 

problemas de segurança tivemos na Copa do Mundo, em nossas estâncias turísticas em 

todos os períodos de temporada... Se somarmos tudo em dez anos não dá 5% das 

vítimas que aconteceram em Nice, na França, por conta de um atentado terrorista. 

Aqui no Brasil temos a paz. Pode acontecer alguma fatalidade, como em qualquer 

lugar do mundo, mas ele não tem perigo de ser atingido por um carro bomba. Ele tem 

belezas naturais e uma estabilidade em termos de segurança, ele pode vir de qualquer 
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lugar do mundo e ficar tranquilamente em nosso país, em especial no estado de São 

Paulo. 

Em relação às luzes, hoje tive uma reunião às 6h30 com o prefeito eleito João 

Dória... Ele gosta de acordar cedo, e já estamos tratando de parcerias entre o governo do 

Estado e a Prefeitura de São Paulo, que infelizmente nos últimos anos agiu como se não 

pertencesse ao estado de São Paulo, em termos de turismo. A Prefeitura de São Paulo 

nunca quis fazer uma interlocução com a secretária estadual de Turismo. O prefeito 

eleito João Dória, que sem dúvida é importante ressaltar, começou no turismo - o 

primeiro cargo dele foi na Paulistur e depois na Embratur - é uma pessoa que entende 

muito de turismo, tenho certeza que em São Paulo ano que vem teremos toda a 

iluminação do mundo, e a partir de janeiro serão muitas parcerias entre Secretaria 

Estadual e a SPTurismo.  

Peço desculpas por me alongar um pouco, mas é o carinho e amor que tenho por 

essa Casa, por ter raízes aqui desde os anos 90. É uma honra estar aqui na presença dos 

ilustres deputados, a quem respeito e admiro todos, sem exceção. Muito obrigado, 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - PMDB - Muito obrigado, 

secretário Benko. Agradeço também nossos parlamentares que aqui estão e estiveram, 

os colaboradores da Casa, assessoria desta Comissão, nossos visitantes... E declaro 

encerrada nossa reunião. Boa tarde a todos e muito obrigado. 

 

* * * 


