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Senhor Presidente  
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao 
exame e deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso projeto de lei que 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 autarquia federal em apreço, vinculada ao Ministério da Educação, destina-se à 
educação superior, básica e profissional, pluricurricular e muIticampi especializada 
na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 
ensino, sob a responsabilidade da União.  
Sua fundação remonta ao ano de 1909, quando então foi denominada Escola de 
Aprendizes Artífices, recebendo posteriormente os nomes de Escola Técnica Federal 
de São Paulo e Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo, tendo sido, 
por meio da Lei Federal nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, transformado em 
instituto. No decorrer de mais de um século de história, vem sendo o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo reconhecido pela sociedade 
paulista por sua excelência no oferecimento do ensino público gratuito de/ 
qualidade.  
Nessa esteira, a instalação de um novo campus na Cidade de São Paulo, em local 
com as características exigidas pela Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica do Ministério da Educação - MEC/SETEC, vai ao encontro das metas 
delineadas no Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, iniciado em 2003, que em sua terceira fase intenta a 
construção de mais 8 unidades em todo o Estado de São Paulo, de forma a 
possibilitar a implementação de novas vagas para a formação profissional.  
Ademais, tratando-se de área institucional, a instalação do equipamento 
educacional no imóvel em apreço atende a legislação de parcelamento do solo do 
Município, tendo informado, ainda, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano a conformidade desse uso em face da legislação de uso e ocupação do solo.  
Todas essas razões levaram a Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá e as Secretarias 
Municipais de Educação e do Trabalho e do Empreendedorismo a concordar 
expressamente com a iniciativa, ressaltando, a primeira, a pertinência da 
implantação do campus na região, o que propiciará, consoante ressalta a segunda, 
oportunidade para a geração e disseminação de conhecimentos científicos e 
tecnológicos, bem como o estímulo ao desenvolvimento socioeconômico local.  
De seu turno, a Procuradoria Geral do Município e as Secretarias Municipais dos 
Negócios Jurídicos e do Planejamento, Orçamento e Gestão manifestaram-se 
favoravelmente à possibilidade de concessão da área e a Comissão do Patrimônio 
Imobiliário do Município, sopesando as vantagens que a utilização em apreço 
proporcionará à Cidade, recomendou sua efetivação nos termos propostos.  
Posto isso, tratando-se de hipótese que independe de licitação, conforme disposto 
no artigo 114, § 2º, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, e estando 
evidenciado o interesse público e social de que se reveste a iniciativa, submeto-a à 
apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, contando com seu indispensável aval.  
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de apreço e 
consideração.  
FERNANDO HADDAD  
Prefeito  


