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PARECER Nº 531/2016 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI 

Nº696/13. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 696/13, de autoria do nobre Vereador Goulart, que dispõe 

sobre a criação da Secretaria Municipal de Turismo, e dá outras providências. 

Segundo o autor, a propositura visa contribuir com a condução e coordenação dos 
assuntos afetos ao turismo, especialmente com vistas à melhor articulação das políticas e 
ações do governo municipal. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, entendendo que o 
projeto tem condições de prosseguir em tramitação, exarou parecer de legalidade. 

Cabe destacar que a São Paulo Turismo atua como órgão oficial de turismo, em São 
Paulo, desde a extinção da Secretaria de Turismo e Fomento em 1977, além de responder pela 
administração do Parque Anhembi, Autódromo de Interlagos e outros. 

Em 27 de setembro de 2013, o Prefeito, através do Decreto nº 54.398, que fixa as 
incumbências do Secretário Especial para Assuntos de Turismo, desvinculou a São Paulo 
Turismo da Secretaria de Governo, vinculando-a através do Secretário Especial para Assuntos 
de Turismo, diretamente ao Prefeito. 

Considerando que São Paulo é a maior cidade da América Latina, e, segundo a 
Embratur, o principal centro de chegada de turistas estrangeiros do Brasil, principalmente no 
que tange ao turismo de negócios, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente entende ser meritória a criação da Secretaria de Turismo, razão pela qual se 
manifesta favoravelmente ao projeto de lei. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 13/04/2016. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/04/2016, p. 157 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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