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PARECER Nº 846/2017 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 545/2012 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa dos nobres Vereadores Abou Anni, Chico 
Macena, Eliseu Gabriel, Floriano Pesaro, Juscelino Gadelha e Marta Costa, que dispõe sobre a 
desapropriação de imóvel sito à rua Consolação, 2423, destinado a sediar o Cine Belas Artes, 
e a requalificação urbana de seu entorno. O PL prevê que, uma vez efetuada a 
desapropriação, a administração do imóvel ficará a cargo da Secretaria Municipal de Cultura e 
que o entorno do imóvel "será objeto de requalificação urbana com a finalidade de fomentar a 
retomada de sua vocação de polo cultural da cidade de São Paulo com o estabelecimento de 
cinemas, teatros, livrarias e centros culturais". As intervenções urbanas necessárias serão 
especificadas pelo Poder Executivo mediante decreto. 

Em sua justificativa, os proponentes afirmam que o objetivo da requalificação da área é 
o de restabelecer a região como marco cultural. 

A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela legalidade do Projeto, em agosto de 2013. 

No entanto, no ínterim entre a propositura deste projeto, apresentado e autuado em 
18/12/2012, e o parecer da Digníssima Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente em 30/03/2016, foi sancionado o novo Plano Diretor Estratégico - PDE - lei 16.050, 
em 31/07/2014, o qual traz instrumentos que versam sobre o mesmo tema, tais como a Zona 
Especial de Preservação Cultural (ZEPEC), a Área de Proteção Cultural (APC) e o Território de 
Interesse da Cultura e da Paisagem (TICP). 

Além disso, em julho de 2014, o Cine Belas Artes, rebatizado de Cine Caixa Belas 
Artes em função do patrocínio da Caixa Econômica Federal, foi reaberto após ser reformado e 
continua em atividade até a presente data. 

Conforme destacou a Comissão de Política Urbana em seu parecer contrário ao PL, 
"observa-se que o PDE indica importantes instrumentos que corroboram com os propósitos da 
iniciativa em apreço, notadamente com relação ao ‘TCIP Paulista/Luz’, no qual está inserido o 
Cine Belas Artes (...)". 

No âmbito da análise desta Comissão de Administração Pública, reconhecendo 
louváveis os propósitos da iniciativa em comento, após a aprovação do atual PDE que já conta 
com regramento próprio para a área, e da parceria estabelecida entre a Prefeitura e a Caixa 
Econômica Federal que viabilizou a reabertura do cinema, entendemos que os objetivos iniciais 
da propositura foram contemplados antes de finalizada sua tramitação nesta Casa e, portanto, 
consignamos parecer contrário ao Projeto de Lei. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 21 de junho de 2017. 

Toninho Paiva - (PR) - Presidente 

Gilson Barreto - (PSDB) - Vice-Presidente  - Relator 

Antonio Donato - (PT) 

Alfredinho - (PT) 
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Fernando Holiday - (Democratas) 

Patrícia Bezerra (PSDB) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/06/2017, p. 75 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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