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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 aprova o Plano Urbanístico 
Complementar do Setor Chucri Zaidan da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, nos 
Distritos de Santo Amaro e Itaim Bibi, e altera a Lei nº 13.260, de 28 de dezembro de 2001.  

Conforme relatado pela São Paulo Urbanismo, em manifestação que acompanha o 
presente, a Licença Ambiental Prévia expedida para a referida Operação Urbana Consorciada 
estabeleceu a necessidade de desenvolvimento de plano urbanístico complementar para cada 
um de seus setores, dentre eles o setor Chucri Zaindan, colimando garantir a qualidade 
ambiental e o suporte viário necessário ao adensamento construtivo e populacional previsto.  

Nesse contexto, a proposta contempla um conjunto de melhoramentos públicos, que 
engloba a reserva de áreas destinadas à construção de praças e equipamentos públicos, bem 
assim a fixação de alinhamentos para abertura e alargamento de vias, buscando seccionar as 
grandes quadras atualmente existentes em tal setor, de modo a melhorar a mobilidade na 
região, inclusive a dos pedestres, por meio da implantação de servidões de passagem.  

De outra parte, há a previsão de alteração da Lei nº 13.260, de 2001, que aprovou a 
referida Operação, com o objetivo de possibilitar a plena utilização do potencial construtivo 
adicional já licenciado, medida que contou com parecer favorável, no âmbito de suas 
respectivas atribuições, tanto da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, como da Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, conforme cópias que seguem inclusas.  

Ainda, considerando as diretrizes e comandos veiculados pelo novo Plano Diretor 
Estratégico, as modificações pretendidas almejam direcionar o dispêndio de recursos da 
Operação Urbana às famílias de menor poder aquisitivo, previamente cadastradas e que se 
enquadrem nos critérios dos programas habitacionais de interesse social em vigor à época da 
intervenção.  

Pelo exposto, ante a relevância do interesse público de que se reveste a iniciativa, 
submeto-a à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, renovando a Vossa Excelência, na 
oportunidade, meus protestos de apreço e consideração.  

FERNANDO HADDAD  

Prefeito  

Anexos: 2 (duas) vias das plantas nºs 26.945/1 e 26.945-2, do arquivo da 
Superintendência de Projetos Viários, e 2 (duas) vias das plantas nºs BE-04-7B-010 e BE-04-
7B-011, da São Paulo Urbanismo, além de elementos extraídos do processo administrativo nº 
2012-0.142.358-5.  

Ao  

Excelentíssimo Senhor  

ANTONIO DONATO  

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo”  
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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