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JUSTIFICATIVA - PL 0717/2021 

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 visa aprovar o Perímetro de 
Regulação Urbanística da ZOE do Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães - PRU 
Ginásio do Ibirapuera.  

O citado Complexo é equipamento público ocupado e gerido pelo Governo do Estado de São 
Paulo, o qual, em vista de suas características urbanísticas excepcionais, foi classificado como 
ZOE - Zona de Ocupação Especial pela Lei nº 16.402/ 2016.  

As referidas Zonas são porções do território eleitas por lei que, por suas características 
específicas, necessitam de disciplina especial de parcelamento, uso e ocupação do solo, daí a 
determinação de que seus perímetros tenham parâmetros específicos de parcelamento, uso e 
ocupação do solo adequados às suas especificidades e definidos por Projeto de Intervenção 
Urbana - PIU.  

Nessa senda, em cumprimento ao arcabouço legal, foram adotadas providências, pela 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL e pela empresa São Paulo 
Urbanismo - SP Urbanismo, pela competência, para a elaboração de estudos e processo 
participativo pertinente objetivando subsidiar a fixação da citada disciplina específica para o 
chamado Ginásio do Ibirapuera, por meio do pertinente Projeto de Intervenção Urbana.  

Foram realizadas consultas e audiências públicas, em cumprimento ao regramento específico 
que prevê tal necessidade.  

Ocorre que, finalizados os estudos necessários e ouvida a sociedade por meio do respectivo 
processo participativo, para além da fixação dos parâmetros específicos de parcelamento, uso 
e ocupação do solo por meio do decreto, conforme previsto no §1º do art. 15 da Lei nº 
16.402/2016, ponderou-se como consentâneo com o interesse público remeter a apreciação 
desta Casa de Leis aspectos relevantes da regulação urbanística para a área, especialmente 
no que tange aos conceitos e objetivos estratégicos, além da disciplina a respeito de 
parâmetros relativos à qualificação da ocupação, em face da peculiaridade do caso em exame. 
Vejamos.  

A área em questão foi recebida em doação pelo Município com base no Decreto-Lei estadual 
nº 13.291/1943, para o fim de completar o Parque do Ibirapuera e proporcionar ambiente 
arquitetônico e paisagístico ao monumento das Bandeiras, assim como a estabelecer ligação 
do parque com a Avenida Brasil.  

Parte da área foi reservada para a instalação escolar e esportiva da Diretoria de Esportes, que 
o Estado poderia construir e fazer funcionar, sem outra restrição que não a de manter o 
aspecto do parque e apresentar seus projetos à aprovação arquitetônica e paisagística da 
Prefeitura para harmonização do conjunto.  

Restou instituído, a bem da verdade, espécie de encargo, a ser suportado pelo Município, 
imposto por ocasião da doação, de forma perpétua em decorrência dos termos, prevista 
apenas reversão da parcela caso não aproveitada para a finalidade estatuída.  

Os referidos termos foram gravados na escritura do imóvel e constituem fundamento para que, 
desde 1944, o complexo esportivo siga na posse do ente estadual. Cenário que serviu como 
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fundamento para que a Lei Estadual nº 17.099/2019, tenha autorizado o Executivo estadual a 
conceder o complexo à iniciativa privada, por um período de até 35 (trinta) anos.  

A peculiaridade decorre, portanto, de se tratar de disciplina urbanística específica para área 
pública municipal, recebida em doação do Estado, com reserva de porção específica para a 
sua própria utilização, para a qual houve a imposição de encargo ao próprio doador, constituída 
em 1943, ou seja, há quase 80 (oitenta) anos.  

Nesse passo, a proposta ora enviada pretende remeter à análise, discussão e participação 
próprios ao processo legislativo, a regulação de aspectos importantes para a disciplina da área, 
como a previsão de conceitos e objetivos estratégicos, além de pontos relacionados com a 
qualificação da ocupação, a exemplo da fruição pública, fachada ativa e destinação de área 
para alargamento do passeio público, os quais objetivam exatamente proporcionar maior 
utilização do espaço público pelos cidadãos, ampliar as áreas de circulação de pedestres, 
melhorar a interação dos pedestres com os pavimentos de acesso às edificações.  

Isso porque, no âmbito do processo participativo conduzido por este Poder Executivo, mostrou-
se extremamente relevante a discussão relativa à instalação dos usos conceituados como 
principais - aqueles relacionados como de esportes, cultura e lazer compatíveis com a 
destinação do imóvel - , bem como ao estabelecimento de regras que realmente 
impulsionassem a utilização mais intensiva do citado espaço público pela população.  

A exemplo, segue proposto que no âmbito do PRU Ginásio do Ibirapuera, as áreas destinadas 
à fruição pública deverão ocupar, no mínimo, 20% (vinte por cento) da área do lote com a 
finalidade de garantir a qualificação da acessibilidade dos empreendimentos instalados no 
perímetro por parte da população usuária, em consonância o objetivo específico trazido no 
inciso III do art. 3º da iniciativa, bem como que os empreendimentos principais e acessórios 
implantados estejam associados a um calçadão central descoberto, implantado em área interna 
ao lote, devendo corresponder à proporção de, no mínimo, 10% (dez por cento) da área do lote 
com a finalidade de abrigar os espaços destinados à concentração e à dispersão de público, 
além de garantir a conexão entre os logradouros lindeiros ao PRU Ginásio do Ibirapuera. 
Importante frisar ainda que seguem propostas regras atinentes ao cumprimento da cota de 
solidariedade consistente na produção de Habitação de Interesse Social - HIS, doação de 
terrenos para produção de HIS ou a doação de recursos ao Município para fins de produção 
das mencionadas habitações e equipamentos públicos sociais complementares à moradia, nos 
termos dos artigos 111 e 112 da Lei n 16.050, de 31 de julho de 2014 - Plano Diretor 
Estratégico, a serem aplicadas na ocasião de eventual pedido de aprovação edilícia para o 
local.  

Dessa forma, evidenciado o interesse público de que se reveste a iniciativa, submeto-a à 
apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, contando com seu indispensável aval.  

Na oportunidade, renovo-lhe meus protestos de apreço e consideração.  

Anexos: Projeto de Lei e cópia de elementos extraídos do PA SEI nº 6068.2021/0010500-5.  
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