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PARECER Nº 1521/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 545/12.  
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 visa 
determinar a requalificação urbana da área localizada no entorno da Rua da 
Consolação nº 2.423, no bairro da Consolação, setor 010, quadra 050, matrícula nº 
39649 do 13º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo, destinado 
a sediar o Cine Belas Artes.  
Segundo a propositura, a requalificação urbana da área objeto do presente projeto 
tem como finalidade fomentar a retomada de sua vocação de polo cultural da 
cidade de São Paulo com o estabelecimento de cinemas, teatros, livrarias e centros 
culturais.  
O projeto ainda estabelece que caberá ao Executivo especificar, mediante decreto, 
as intervenções urbanas necessárias para a implementação da proposta.  
Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação.  
Requalificação Urbana pode ser entendida como forma de intervenção integrada em 
que o património urbanístico e imobiliário é mantido, no todo ou em parte 
substancial, e modernizado através da realização de obras de remodelação ou 
beneficiação dos sistemas de infraestruturas urbanas, dos equipamentos e dos 
espaços urbanos ou verdes de utilização coletiva e de obras de construção, 
reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição dos edifícios.  
No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos 
Cidadãos.  
Quanto ao aspecto material a propositura encontra fundamento no artigo 182 da 
Constituição Federal que preconiza competir ao Poder Público Municipal a política de 
desenvolvimento urbano conforme diretrizes gerais fixadas em lei.  
Cabe considerar ainda que os incisos I e VIII, do artigo 30, também da Constituição 
Federal, são expressos ao determinar ao Município legislar sobre assuntos de 
interesse local e promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano.  
O projeto encontra respaldo, ainda, no artigo 13, inciso XIV, da Lei Orgânica, que 
dispõe ser competência da Câmara, com a sanção do Prefeito, aprovar as diretrizes 
gerais de desenvolvimento urbano, o Plano Diretor, a legislação de controle de uso, 
de parcelamento e de ocupação do solo urbano.  
Cabe considerar ainda que a Requalificação Urbana encontra previsão legal no 
artigo 155 do Plano Diretor Estratégico que estabelece:  
Art. 155.  
...  
§ 2º Na Macroárea de Reestruturação e Requalificação objetiva-se alcançar 
transformações urbanísticas estruturais para obter melhor aproveitamento das 
privilegiadas condições locacionais e de acessibilidade, por meio de:  
I - reversão do esvaziamento populacional através do estímulo ao uso habitacional 
de interesse social e da intensificação da promoção imobiliária;  
II - melhoria da qualidade dos espaços públicos e do meio ambiente;  
III - estímulo de atividades de comércio e serviço;  
IV - preservação e reabilitação do patrimônio arquitetônico;  
V - reorganização da infraestrutura e o transporte coletivo.  
§ 3º - Na Macroárea de Reestruturação e Requalificação devem ser 
utilizados,prioritariamente, os seguintes instrumentos urbanísticos e jurídicos:  
I - Operação Urbana Consorciada, incluindo outorga onerosa do direito de construir;  



II - parcelamento, edificação e utilização compulsórios;  
III - IPTU progressivo no tempo;  
IV - desapropriação com pagamento em títulos;  
V - ZEIS 3;  
VI - Transferência do Direito de Construir;  
VII - Zoneamento de usos;  
VIII - ZEPEC;  
IX - outros instrumentos previstos na Lei Federal nº 10.257/01 - Estatuto da 
Cidade, quando se fizer necessário para atingir os objetivos propostos no parágrafo 
2º deste artigo.  
Ante a especificidade da matéria, entendemos ser mais pertinente a indicação do 
quorum de aprovação do projeto pela D. Comissão de mérito.  
Durante a tramitação do projeto deverão ser realizadas ao menos duas audiências 
públicas em atendimento ao disposto no art. 41, inciso VI, da Lei Orgânica do 
Município.  
Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 28/08/2013.  
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