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PARECER N° 1680/2012 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 314/2011.  
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, que autoriza 
o Poder Executivo a desapropriar o prédio situado no número 2423 da Rua 
Consolação, onde se encontrava instalado o Cine Belas Artes.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade com substitutivo, proposto a titulo de aperfeiçoamento da presente 
propositura com o intuito de adequá-la a melhor técnica de elaboração legislativa e 
ao Decreto-Lei Federal nº 3.365/41, que dispõe sobre desapropriações por utilidade 
pública. A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente também se 
manifestou favoravelmente ao substitutivo apresentado pela CCJLP.  
O projeto de lei em questão propõe a desapropriação do prédio onde se encontrava 
instalado o Cine Belas Artes, sendo argumentado, na justificativa do autor, que 
apesar de se tratar de um prédio particular e de um cinema pertencente à iniciativa 
privada, o interesse cultural e histórico deve ser considerado para que o poder 
público desaproprie o local, mantendo em atividade a instância cultural que marcou 
a comunidade paulistana durante aproximadamente 68 anos.  
Dessa forma, o projeto em pauta pretende garantir a manutenção de um marco 
cultural que se solidificou ao longo dos anos junto aos apreciadores da sétima arte, 
garantindo a todos o exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura, 
apoiando e incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais, 
conforme prega o artigo 191 da Lei Orgânica Municipal.  
Além disso, cabe ao Poder Público Municipal a adoção de medidas de preservação 
dos bens, de natureza material e imaterial, de valor histórico, artístico e cultural, 
relacionados com a identidade, a ação e a memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade, tais como conjuntos urbanos de valor histórico e 
artístico. Para se atingir tal fim, o Poder Municipal, conforme dispõe o artigo 194 da 
Lei Orgânica Municipal, providenciará, na forma da lei, a proteção do patrimônio 
histórico e cultural através do instrumento da desapropriação .  
O substitutivo apresentado pela CCJLP adequa o projeto original ao declarar a 
desapropriação como de utilidade pública, com fundamento na alínea k, do artigo 
5º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, sendo, portanto, 
favorável o nosso parecer ao supracitado substitutivo.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 31/10/2012.  
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