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desapropriação, o imóvel qu n

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta:

Art. 1° -- Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação nos termos
do art. 5°, alíneas" g" e "h", e art. 8°, do Decreto-lei n° 3.365, de 21 de junho de
1941, o seguinte imóvel:

- Antiga fábrica da Telefunken, localizada na rua Tabaré
n° 551, entre a Avenida Nossa Senhora do Sabará e a Rua
Miguel Yunes, Santo Amaro, Zona Sul da Capital, com
153.733 m2 (cento e cinqüenta e três mil, setecentos e trinta
e três metros quadrados) de terreno, 40.747 m2 (quarenta
mil, setecentos e quarenta e sete metros quadrados) de área
construída, cozinha industrial instalada e ampla vegetação
natural.

Art. 2° — O imóvel-acima descrito destinar-se-á a implantação de parque público que
deverá conter os seguintes equipamentos sociais e serviços:

- creche;
- escola municipal de educação infantil;
-	 biblioteca;
- centro de lazer;
- posto assistencial da Secretaria da Família e Bem-Estar Social;
- prestação centralizada de serviços públicos (padrão Poupa Tempo).

A-Ff-3°	 .	 der Executivo, após o início da vigência da presente lei praticará todosI SLÇAU Lt.: REVI A
os atos ne - ssários à efetivação da desapropriação do imóvel arrolado no artigo
primeiro.
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Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel que especifica, e dá
outras providências.
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O respeito pela natureza é o passaporte para a vida.
(J.B.T.)
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Art. 40 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 50 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.

Sala das Sessões, em agosto de 1999.
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