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EMENDA 01 PROJETO DE LEI 7/2013  
“Emenda ao Art. 3º do Projeto de Lei de 07/2013 do Executivo que autoriza a 
concessão administrativa de uso de área municipal situada na Avenida Mutinga, nº 
951, distrito da Pirituba o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo nas condições que especifica  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica dada nova redação parágrafo único do art. 3º, inciso III, que passará a 
ser:  
Art. 3º. Além das condições que forem exigidas por ocasião da assinatura do 
instrumento de concessão de uso, no sentido de salvaguardar os interesses municipais, 
fica o concessionário obrigado a :  
I - oferecer, gratuita e anualmente, cursos técnicos, tecnológicos, de licenciatura e de 
qualificação profissional, com previsão de atendimento de 1.200 (mil e duzentos) 
alunos;  
II - apresentar, no prazo de 1 (um) ano contado da data da assinatura do instrumento 
de concessão, os projetos e memoriais da obra a ser executada, para aprovação pelos 
órgãos técnicos municipais competentes;  
III - dar início à respectiva obra no prazo de 2 (dois) anos contados da aprovação dos 
projetos, e concluí-la no prazo de 3 (três) anos após o seu início.  
Parágrafo único. Os prazos previstos nos incisos II e III deste artigo poderão ser 
prorrogados mediante requerimento justificado, a critério da Municipalidade com 
aprovação da Câmara Municipal.  
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrario.  
Sala das Sessões, 13 de março de 2013.  
Ricardo Young  
Vereador”  
  
“EMENDA Nº 02, APRESENTADA EM PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI Nº 7/2013  
Pela presente e na forma do artigo 271 do Regimento Interno desta casa, requeiro a 
alteração do art. 3º, do projeto de lei nº 7/2013, com a seguinte redação:  
Art. 3º. Além das condições que forem exigidas por ocasião da assinatura do 
instrumento de concessão de uso, no sentido de salvaguardar os interesses municipais, 
fica o concessionário, no desenvolvimento de suas atividades, obrigado a cooperar com 
os serviços afins da Prefeitura sempre que para tal for solicitado, devendo ainda:  
I - oferecer, gratuita e anualmente, cursos técnicos, tecnológicos, de licenciatura e de 
qualificação profissional, com previsão de atendimento de 1.200 (mil e duzentos) 
alunos;  
II - realizar ampla divulgação das atividades desenvolvidas pelo Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia, pela mídia em geral;  
III - apresentar, no prazo de 1 (um) ano contado da data da assinatura do instrumento 
de concessão, os projetos e memoriais da obra a ser executada, para aprovação pelos 
órgãos técnicos municipais competentes;  
VI - dar início à respectiva obra no prazo de 2 (dois) anos contados da aprovação dos 
projetos, e concluí-la no prazo de 3 (três) anos após o seu início.  
Parágrafo único. Os prazos previstos nos incisos III e IV deste artigo poderão ser 
prorrogados mediante requerimento justificado, a critério da Municipalidade.  



Sala das Sessões,  
JUSTIFICATIVA  
A emenda visa alterar o art. 3º do Projeto de Lei nº 7 de 2013, de autoria do 
Executivo, tem como objetivo conceder mais contrapartidas sociais que justifiquem a 
outorga da área para o instituto Federal independente de concorrência.  
A inclusão de cooperar com os serviços afins da Prefeitura é necessária em razão da 
possibilidade do instituto colaborar na área da educação e disseminar conhecimentos 
científicos e tecnológicos, bem como o estímulo ao desenvolvimento socioeconômico 
local.  
Desse modo, é de extrema importância que o Instituto realize uma ampla divulgação 
das atividades por ele desenvolvidas na mídia em geral.  
Expostas as razões de minha iniciativa submeto o assunto a essa Casa de Leis e 
solicito o apoio dos Nobres Vereadores para a sua aprovação.”  
  
“EMENDA Nº 3, APRESENTADA EM PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI Nº 7/2013  
Pela presente e na forma do artigo 271 do Regimento Interno desta casa, requeiro a 
inclusão do parágrafo no art. 3º, do projeto de lei nº 7/2013, com a seguinte redação.  
§ 2º As contrapartidas estabelecidas neste artigo serão revistas a cada 3 (três) anos, 
mediante trabalho conjunto entre as Secretarias Municipal de Educação, e o 
concessionário, de acordo com as necessidades do Município de São Paulo, devendo a 
primeira revisão ocorrer 3 (três) anos após a inauguração do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.  
Sala das Sessões,  
JUSTIFICATIVA  
A emenda visa incluir parágrafo no art. 3º do Projeto de Lei nº 7 de 2013, de autoria 
do Executivo, tem como objetivo revisar as contrapartidas e conceder mais benefícios 
sociais para a cidade.  
Assim, a cessão da área para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
São Paulo visa melhorar a educação na cidade de São Paulo e disseminar 
conhecimentos científicos e tecnológicos, bem como o estímulo ao desenvolvimento 
socioeconômico local.  
Desse modo, é necessário rever as contrapartidas sociais que serão oferecidas pelo 
Instituto Federal, para sempre que possível serem ofertadas mais vagas gratuitas para 
alunos em cursos técnicos, tecnológicos, de licenciatura e de qualificação profissional.  
Expostas as razões de nossa iniciativa submeto o assunto a essa Casa de Leis e 
solicitamos o apoio dos Nobres Vereadores para a sua aprovação.”  
  
“EMENDA 04 apresentada ao PROJETO DE LEI N.º 7/2013  
Pela presente e na forma do Art. 271 do Regimento Interno, requeiro alteração do 
inciso I do Art. 3º do PL 7/2013, com a seguinte redação:  
“Art. 3. Além das condições que forem exigidas por ocasião da assinatura do 
instrumento de concessão de uso, no sentido de salvaguardar os interesses municipais, 
fica o concessionário obrigado a:  
I - oferecer, gratuita e anualmente, cursos técnicos, tecnológicos, de licenciatura e de 
qualificação profissional, para o atendimento mínimo de 1.200 (mil e duzentos) 
alunos;”  
Sala das Sessões,  
Mario Covas Neto  
Vereador - PSDB  
JUSTIFICATIVA  
O referido Projeto de Lei visa obter autorização legislativa para a concessão 
administrativa, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, 
do uso da área municipal situada na Avenida Mutinga, nº 951, Distrito de Pirituba, pelo 



prazo de 90 (noventa) anos, com a finalidade específica de instalar unidade de ensino 
gratuito profissional, com previsão de atendimento de 1,200 alunos.  
A alteração de que trata a presente Emenda, visa garantir que um número mínimo de 
alunos seja atendido no referido Instituto.  
Desta forma, conto com o apoio de meus pares para a aprovação da presente 
emenda.” 


