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JUSTIFICATIVA - PDL 0110/2016 
A presente propositura tem o intuito de sustar os efeitos do Decreto n° 57.107, de 05 

de julho de 2016, que declara de utilidade pública, para desapropriação, imóveis particulares 
situados no Distrito de Jabaquara, Subprefeitura de Jabaquara, necessários à instalação de 
garagem de ônibus. 

Cerca de 300 imóveis em um quadrilátero do bairro, formado por cerca de três 
quarteirões, serão desapropriados pela Prefeitura para a construção de uma garagem de 
ônibus, envolvendo, portanto, a desocupação de mais de 300 famílias. 

Na área, a maioria dos imóveis é unifamiliar, ou seja, casas residenciais particulares, 
algumas com uso comercial por pequenas empresas e escritórios. 

São as seguintes vias e seus respectivos imóveis residenciais: Rua Príncipe das 
Astúrias, Rua Senegal, Rua Brasilina Fonseca, Rua Francisco Scardapane, Rua Rainha Vitória 
Eugênia, Travesssa Brasilina Fonseca, Rua Afonso XVIII, todas situadas no bairro Vila 
Campestre, São Paulo, Capital. 

Ocorre que tal desocupação não faz o menor sentido, visto que a Prefeitura poderia 
utilizar a antiga garagem da CMTC, situada no mesmo bairro, muito próxima à localização dos 
referidos imóveis. 

Além disso, há um terreno desocupado ao lado da área estabelecida para a 
desapropriação prevista no decreto, a qual também poderia ter sido escolhida, evitando tal 
impacto na comunidade. 

Inclusive foi criado um abaixo assinado, que já conta com mais de 500 assinaturas até 
o presente momento, através do site Change, a fim de impedir o Decreto: 
https://www.change.org/p/impedir-o-decreto-57107-da-prefeitura-de-sp-que-autoriza-
desapropriar-300-fam%C3%ADIias-no-jabaquara-para-construir-garagem-de-%C3%B4nibus 

O Decreto declara a área de 22.203 metros quadrados como de utilidade pública - 
equivalente a mais de cinco campos de futebol. 

Logo, considerando que há outras possibilidades para instalação das garagens de 
ônibus em localidades próximas e sem causar a danos tão penosos para as famílias que ali 
residem, o Decreto supramencionado não condiz com o princípio do interesse público e da 
proporcionalidade que reza nossa Constituição Federal. 
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