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Senhor Presidente  
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao 
exame e deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso projeto de lei que objetiva 
autorizar a concessão administrativa do uso do imóvel municipal situado na Rua 
Tenente Miguel Délia, sin°, Distrito de São Miguel, ao Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, pelo prazo de 99 (noventa e nove) 
anos, para a implantação de unidade educacional profissionalizante.  
A medida, além de contribuir para o relevante papel social dessa instituição na 
produção e democratização do acesso ao conhecimento, permitirá a expansão do 
ensino técnico na Cidade de São Paulo, propiciando também o desenvolvimento da 
região, com evidentes benefícios diretos e indiretos para a comunidade local e do 
entorno.  
A Secretaria Municipal de Educação e a Subprefeitura de São Miguel concordaram 
expressamente com a iniciativa, destacando a primeira que, tratando-se de 
equipamento público, que deverá ofertar cursos na região do extremo leste da 
Cidade e Municípios vizinhos, a gerar perspectiva de qualificação profissional a uma 
população que hoje não conta com cursos técnicos próximos à sua moradia, o 
estabelecimento de contrapartidas mostra-se dispensável.  
De seu turno, a Procuradoria Geral do Município e as Secretarias Municipais dos 
Negócios Jurídicos e de Desenvolvimento Urbano manifestaram-se favoravelmente 
à possibilidade de concessão de uso do imóvel e a Comissão do Patrimônio 
Imobiliário do Município, sopesando as vantagens que a utilização em apreço 
proporcionará à Cidade, recomendou sua efetivação nos termos propostos.  
Desse modo, cuidando-se de hipótese que independe de licitação, conforme 
disposto no artigo 114, § 2°, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, e estando 
demonstrado o interesse público e social de que se reveste o projeto de lei, 
submeto-o à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa.  
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de apreço e 
consideração.  
 


