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PARECER Nº 180/2002 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE 
PROJETO DE LEI Nº 0420/1999 
Projeto de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart que declara de utilidade pública, 
para fins de desapropriação, o imóvel da antiga fábrica da Telefunken, em Santo 
Amaro, com valor estimado em R$ 29.500.000,00 (vinte e nove milhões e quinhentos 
mil reais) com 153.733 m² de terreno, 40.747 m² de área construída, cozinha 
industrial instalada e ampla vegetação natural. 
O projeto preceitua que o imóvel deverá ser utilizado para implantação de parque 
público com equipamentos sociais e prestação de serviços. 
Sobre o tema, há o Decreto Estadual nº 30.443/89 que declarou a área como 
patrimônio ambiental, portanto, com vegetação imune ao corte. 
A Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer favorável. Já a Comissão de 
Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, tendo em vista o alto custo da 
desapropriação e que a região é razoavelmente bem atendida por equipamentos 
sociais, manifestou-se contrariamente ao projeto. 
Além disso, existe previsão informada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
através do DEPAVE de projetos de parques municipais a serem implantados próximos 
a área em questão. São eles o Parque "Darcy Silva" e o Parque do Autódromo de 
Interlagos, ambos em áreas municipais e, portanto, sem custos de desapropriação.  
Assim, concluímos que o presente projeto é de elevado custo para a Administração 
Pública, acarretando enorme dispêndio de recursos que não estão previstos no 
orçamento. Além disso, existe a informação do Poder Executivo acerca da instalação 
de dois novos parques na região (Darcy Silva e Autódromo de Interlagos) o que nos 
leva a concluir que outras regiões da cidade são prioritárias para a instalação de 
parques municipais. 
Diante do exposto, CONTRÁRIO é o nosso parecer. 
Sala da Comissão de Administração Pública, em 03/04/02. 
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