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PARECER Nº 13/2013 CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FINANÇAS 
E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 007/13  
De autoria do Executivo, o presente projeto de lei autoriza a concessão administrativa de uso 
da área municipal situada na Avenida Mutinga, nº 951, Distrito de Pirituba, ao Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, nas condições que especifica.  
Em sua exposição de motivos o Poder Executivo informa que proposição objetiva obter 
autorização legislativa para a concessão administrativa do uso da área municipal localizada em 
Pirituba pelo prazo de 90 (noventa) anos, à referida autarquia federal de origem secular 
especializada na oferta de educação profissional e tecnológica, para a instalação de unidade de 
ensino gratuito profissional, com previsão de atendimento de 1.200 (um mil e duzentos) 
alunos.  
Destaca no embasamento da proposta que o novo campus na Cidade de São Paulo vai ao 
encontro das metas delineadas no Plano de Expansão da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, possibilitando a implementação de novas vagas para a 
formação profissional. Ademais, informa que a proposição recebeu as manifestações favoráveis 
das diversas pastas da prefeitura, atendendo a legislação de parcelamento do solo, segundo 
SMDU, além de propiciar oportunidade para a geração e disseminação de conhecimentos 
científicos e tecnológicos, bem como o estímulo ao desenvolvimento socioeconômico local, de 
acordo com a Secretaria Municipal do Trabalho e do Empreendedorismo.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela legalidade da 
propositura, por entender que a referida está legalmente embasada.  
Diante do exposto, e por entender que a presente proposição contribuirá com a geração e 
disseminação de conhecimentos científicos e tecnológicos, bem como estimular o 
desenvolvimento socioeconômico local, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente manifesta-se favoravelmente a sua aprovação.  
A Comissão de Administração, reconhecendo o mérito da propositura, que propõe a concessão 
de área para instalação de unidade de ensino gratuito profissional, manifesta-se 
favoravelmente a sua aprovação.  
Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento não encontra nada a opor, 
posicionando-se favoravelmente a presente propositura.  
Sala das Comissões Reunidas, em 06-03-2013  
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