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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa declarar de utilidade pública para fins de
desapropriação a antiga fábrica da Telefunken, localizada em Santo Amaro.

O imóvel possui 153.773 (centro e cinqüenta e três mil, setecentos e trinta e três
metros quadros) de terreno, 40.757m2 (quarenta mil, setecentos e cinqüenta e
sete metros quadrados) de área construída, cozinha industrial instalada e ampla
vegetação natural.

Perfeito, portanto, para a instalação de um parque público que poderá beneficiar
inúmeros usuários com equipamentos sociais como creche, escolas públicas
municipais, biblioteca, centro de cultura e arte, centro de lazer, prestação de
serviços públicos (padrão Poupa Tempo) e posto assistencial de FABES.

A declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação, do imóvel em
questão, está fundamentada nos artigos 5°, alíneas "g" e" h", e a8°, do Decreto-lei
n°3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõem, in verbis:

"Art. 50 - Consideram-se casos de utilidade pública:

g) a assistência pública...;
h) exploração ou conservação dos serviços públicos.

Art. 8° - O Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação
cumprindo, neste caso, ao Executivo, praticar os atos necessários à sua
efetivação."

Assim, dentro do âmbito de competência desta Casa e com fundamento nos
artigos 13, I e 37, caput, da Lei Orgânica do Município de São Paulo e nos artigos
5°, alíneas "g" e "h" e 8° do Decreto-lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941,
pretende-se beneficiar aqueles que anseiam por maiores possibilidade de lazer,
cultura e educação, melhorando a qualidade de vida de nossos munícipes.

Por todo o exposto esperamos o apoio dos nobres pares no sentido de ver nossa
propositura aprovada.

O respeito pela natureza é o passaporte para a vida.
(J.B.T.)




