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PARECER 1324/01 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 420/99. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 0420/99, de autoria do Vereador Goulart, que dispõe sobre a 
autorização para declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, o imóvel 
identificado como "antiga fábrica Telefunken" localizado a Rua Tabaré 551, entre a Av. 
nossa Sra. Do Sabará e a Rua Miguel Yunes, zona sul da capital. A área possui 153.733 m2 
(cento e cinqüenta e três mil, setecentos e trinta e três metros quadrados) de terreno e 
40.747 m2 (quarenta mil, quatrocentos e quarenta e sete metros quadrados) de área 
construída. 
A desapropriação da área visa viabilizar a construção dos seguintes equipamentos: creche, 
escola municipal de educação infantil, biblioteca, centro de lazer, posto assistencial da 
secretaria da família e bem estar social, prestação descentralizada de serviços públicos 
(padrão poupa tempo). 
A Comissão de Constituição e Justiça considerou que a referida declaração encontra-se 
amparada nos artigos 13, inciso I e 37, "caput", da Lei Orgânica do Município e no art. 50, 
alíneas "g" e "h" e art. 80 do Decreto-Lei n.0 3.365, de 21 de junho de 1941, e manifestou-
se pela sua legalidade.  
Após solicitação de informações complementares, os órgãos competentes da Prefeitura 
informaram que o custo expropriatório estimado total é de R$ 29.5000.000,00 (Vinte e nove 
milhões e quinhentos mil reais).  
Sempla informou que a área é integrante do cadastro de "Vegetação Significativa do 
Município de São Paulo" (Governo do Estado de São Paulo- Secretaria do Meio Ambiente e 
Prefeitura do Município de São Paulo), declarada patrimônio ambiental e portanto imune ao 
corte, mesmo que permaneça uma propriedade privada. 
Sempla informou ainda que a região é razoavelmente atendida por equipamentos sociais 
tanto públicos quanto do setor privado, mas registra que a região é carente de serviços 
culturais, pois nas proximidades não existe nenhuma biblioteca pública ou infanto juvenil, 
ou casa de cultura. 
Acrescentando a estas informações, temos a ponderar: 
1. As limitações do orçamento municipal frente ao alto custo que acarretará tal projeto; 
2. As grandes dimensões do imóvel objeto da presente propositura, que extrapolam as 
demandas identificadas pela Prefeitura, face aos equipamentos já disponíveis na região, não 
tendo sido apresentada nenhuma reivindicação pública que reafirmasse a demanda sugerida 
no projeto;  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, pelas razões expostas, 
manifesta-se contrariamente à aprovação do PL no 420/99. 
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 24-10-01 
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