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São Paulo, 10 de março de 2021 

 

 

Of. SGP nº 176/2021 

 

 

 

Senhor Governador 

 

 

 

À vista de manifestações a mim dirigidas pela Presidência da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação desta Assembleia Legislativa, venho solicitar as dignas 

providências de Vossa Excelência no sentido de determinar que sejam encaminhados à análise 

da Secretaria de Turismo, nos termos do artigo 5º da Lei Complementar nº 1.261, de 29 de 

abril de 2015, os documentos discriminados na tabela anexa, que compõem os autos dos 

seguintes projetos de lei:  

▪ Projeto de lei nº 104, de 2019, de autoria do Sr. Deputado ITAMAR BORGES, que 

classifica como de Interesse Turístico o Município de Colina; 

▪ Projeto de lei nº 226, de 2019, de autoria do Sr. Deputado CARLÃO PIGNATARI, 

que classifica como de Interesse Turístico o Município de Pontes Gestal; 

▪ Projeto de lei nº 378, de 2019, de autoria do Sr. Deputado REINALDO ALGUZ, que 

classifica como de Interesse Turístico o Município de Taciba; 

▪ Projeto de lei nº 596, de 2019, de autoria do Sr. Deputado ANDRÉ DO PRADO, que 

classifica como de Interesse Turístico o Município de Arapeí; 

▪ Projeto de lei nº 600, de 2019, de autoria do Sr. Deputado ANDRÉ DO PRADO, que 

classifica como de Interesse Turístico o Município de Carapicuíba; 

▪ Projeto de lei nº 662, de 2019, de autoria do Sr. Deputado ESTEVAM GALVÃO, 

que classifica como de Interesse Turístico o Município de Paranapuã; e 



 

▪ Projeto de lei nº 1251, de 2019, de autoria do Sr. Deputado MAURO BRAGATO, 

que classifica como de Interesse Turístico o Município de Aguaí. 

 

Solicito a Vossa Excelência, outrossim, a oportuna remessa a esta Assembleia dos 

pareceres técnicos a ser exarados pela mencionada Pasta, acerca do cumprimento dos 

requisitos legais necessários para a classificação pretendida em cada qual das proposições 

acima elencadas. 

 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada consideração e apreço. 

 

 

 

Deputado CAUÊ MACRIS 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor  

JOÃO DORIA  

Digníssimo Governador do Estado de São Paulo 

São Paulo – SP   
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ANEXO A QUE SE REFERE O OFÍCIO SGP nº 176/2021 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI DOCUMENTOS E LINKS A PARTIR DOS QUAIS PODEM SER CONSULTADOS 

E BAIXADOS 

PL nº 104/2019 

(classifica como de 

Interesse Turístico o 

Município de Colina) 

▪ Íntegra dos autos do projeto 

https://www.al.sp.gov.br/spl/2021/03/Acessorio/1000361969_1000424195_Acessorio.pdf  

PL nº 226/2019 

(classifica como de 

Interesse Turístico o 

Município de Pontes 

Gestal) 

▪ Íntegra dos autos do projeto 

https://www.al.sp.gov.br/spl/2021/03/Acessorio/1000361970_1000424196_Acessorio.pdf 

 

▪ Arquivo contido no CD constante dos autos do PL nº 385/2018, que se encontram 

juntados, para fins de instrução, aos do PL nº 226/2019 

https://www.al.sp.gov.br/spl/2021/03/Acessorio/1000361971_1000424197_Acessorio.pdf  

  

PL nº 378/2019 

(classifica como de 

Interesse Turístico o 

Município de Taciba) 

▪ Íntegra dos autos do projeto 

https://www.al.sp.gov.br/spl/2021/03/Acessorio/1000361978_1000424206_Acessorio.pdf  

PL nº 596/2019 

(classifica como de 

Interesse Turístico o 

Município de Arapeí) 

▪ Íntegra dos autos do projeto 

https://www.al.sp.gov.br/spl/2021/03/Acessorio/1000361972_1000424198_Acessorio.pdf  

 

▪ Arquivo (1 de 3) contido no CD constante dos autos do PL nº 297/2018, que se 

encontram juntados, para fins de instrução, aos do PL nº 596/2019 

https://www.al.sp.gov.br/spl/2021/03/Acessorio/1000361974_1000424202_Acessorio.pdf  

 

▪ Arquivo (2 de 3) contido no CD constante dos autos do PL nº 297/2018, que se 

encontram juntados, para fins de instrução, aos do PL nº 596/2019 

https://www.al.sp.gov.br/spl/2021/03/Acessorio/1000361975_1000424203_Acessorio.pdf  

 

▪ Arquivo (3 de 3) contido no CD constante dos autos do PL nº 297/2018, que se 

encontram juntados, para fins de instrução, aos do PL nº 596/2019 

https://www.al.sp.gov.br/spl/2021/03/Acessorio/1000361976_1000424204_Acessorio.pdf  

 

https://www.al.sp.gov.br/spl/2021/03/Acessorio/1000361969_1000424195_Acessorio.pdf
https://www.al.sp.gov.br/spl/2021/03/Acessorio/1000361970_1000424196_Acessorio.pdf
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https://www.al.sp.gov.br/spl/2021/03/Acessorio/1000361972_1000424198_Acessorio.pdf
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PL nº 600/2019 

(classifica como de 

Interesse Turístico o 

Município de 

Carapicuíba) 

▪ Íntegra do Volume 1 dos autos do projeto 

https://www.al.sp.gov.br/spl/2021/03/Acessorio/1000361980_1000424208_Acessorio.pdf  

 

▪ Íntegra do Volume 2 dos autos do projeto 

https://www.al.sp.gov.br/spl/2021/03/Acessorio/1000361984_1000424209_Acessorio.pdf  

 

▪ Íntegra do Volume 3 dos autos do projeto 

https://www.al.sp.gov.br/spl/2021/03/Acessorio/1000361986_1000424210_Acessorio.pdf  

 

▪ Íntegra do Volume 4 dos autos do projeto 

https://www.al.sp.gov.br/spl/2021/03/Acessorio/1000361990_1000424212_Acessorio.pdf  

 

▪ Documentos anexados eletronicamente ao projeto a pedido do autor (cf. requerimento de 

fls. 1251/1252 dos autos) 

https://www.al.sp.gov.br/spl/2020/09/Acessorio/1000336201_1000392691_Acessorio.pdf  

 

PL nº 662/2019 

(classifica como de 

Interesse Turístico o 

Município de 

Paranapuã) 

▪ Íntegra dos autos do projeto 

https://www.al.sp.gov.br/spl/2021/03/Acessorio/1000361977_1000424205_Acessorio.pdf  

PL nº 1251/2019 

(classifica como de 

Interesse Turístico o 

Município de Aguaí) 

▪ Íntegra dos autos do projeto 

https://www.al.sp.gov.br/spl/2021/03/Acessorio/1000361979_1000424207_Acessorio.pdf  

 

▪ Documentos anexados eletronicamente ao projeto a pedido do autor (cf. requerimento de 

fls. 156/157 dos autos)  

https://www.al.sp.gov.br/spl/2020/10/Acessorio/1000337788_1000395010_Acessorio.pdf  
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