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PARECER N° 1707/2017 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 545/2012. 

O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Abou Anni, Chico Macena, 
Eliseu Gabriel, Floriano Pesaro, Juscelino Gadelha e Marta Costa , determina a requalificação 
urbana da área localizada no entorno da rua da Consolação n º 2.423, no bairro da 
Consolação, setor 010, quadra 050, matrícula nº 39649 do 13 º Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de São Paulo, destinado a sediar o Cine Belas Artes, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer pela 
Legalidade. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente emitiu parecer 
Contrário. 

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer Contrário. 

Segundo os Autores, a proposta pretende fomentar no entorno ao Cine Belas Artes o 
estabelecimento de outros polos culturais tais como cinemas, teatros, livrarias e centros 
culturais. Prevê, ainda, a desapropriação do imóvel sede, cuja administração ficará a cargo da 
Secretaria Municipal de Cultura, que poderá firmar parcerias público-privadas, a fim de explorar 
a atividade cinematográfica nos padrões desenvolvidos pelo Cine Belas Artes. 

Foram realizadas duas audiências públicas para discussão do tema. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente (CPUMMA) foi 
contrária e, em seu parecer, concluindo que as disposições do Plano Diretor Estratégico, que 
instituiu novo regramento criando mecanismos próprios voltados à preservação imóveis e ao 
fomento de atividades culturais, melhor se aplicam aos objetivos da presente iniciativa. 

A Comissão de Administração Pública também exarou parecer contrário, justificando 
que 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, os objetivos iniciais da propositura foram contemplados. 

Nesse diapasão, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura não deve prosperar, sendo Contrário o parecer. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 22/11/2017. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

