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PARECER Nº 452/2016 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI 

Nº545/12. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 545/12 de autoria dos nobres Vereadores  Eliseu Gabriel, 

Abou Anni, Chico Macena, Marta Costa, Juscelino Gadelha e Floriano Pesaro, que determina 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, e dá outras 
providências. 

A iniciativa, de acordo com a sua justificativa, pretende fomentar, no entorno ao Cine 
Belas Artes, o estabelecimento de outros polos culturais tais como cinemas, teatros, livrarias e 
centros culturais, tendo em vista sua vocação de polo cultural da Cidade de São Paulo. 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. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, através do Parecer nº 
1.521/13, manifestou-se pela Legalidade do projeto, indicando que 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. 

A despeito das medidas propostas pela iniciativa em apreço, há que se ressaltar que a 
pretendida requalificação urbana voltada a fomentar a retomada da vocação de polo cultural, 
insere-se no âmbito dos planos locais, contudo, o projeto não especifica quais ações e 
instrumentos seriam utilizados para tal finalidade, o que seria objeto de decreto do Executivo, 
segundo a proposta. 

No entanto, prevê mecanismos no âmbito da gestão do Cine Belas Artes, o qual, ficaria 
sob  a administração da Secretaria Municipal de Cultura. Ademais, indica parceria público-
privada nos termos de Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, para a exploração 
da atividade cinematográfica nos mesmos padrões historicamente desenvolvido por aquele 
cinema. O citado dispositivo, que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria 
público-privada no âmbito da administração pública, possibilita a exploração do equipamento 
publico através do regime de concessões. 

Desse modo, além de promover a reabertura do Cine Belas Artes, a proposição busca 
ações que incidem sobre a inserção urbana desse equipamento, valorizando o seu entorno. 

O encerramento das atividades do Cine Belas Artes anunciado no início de 2011, 
aliado à intenção dos proprietários de permitirem a alteração de uso daquela edificação, que 
desde a década de sessenta abrigou importante espaço cultural urbano, gerou contundentes 
manifestações sociais em prol de sua preservação, dentre as quais, um manifesto com mais de 
cem mil assinaturas contra o fechamento do cinema.  Desde então, ocorreram debates e ações 
com o intuito de evitar a descaracterização daquele equipamento, destacando-se, como consta 
na justificativa do projeto, a proposição de Ação Civil Pública com a determinação de medida 
liminar para garantir a integralidade do imóvel. 

O assunto motivou a abertura de uma CPI em 2012, que apresenta em suas 
conclusões o projeto de lei em apreço. 



Destaque-se que o relatório da referida CPI, também propõe uma iniciativa de lei que 
resultou no PL nº 544/12, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação o imóvel 
localizado na Rua da Consolação nº 2.423, para fins de sediar o Cine Belas Artes, e dá outras 
providências. 

Após a abertura de processo de tombamento do imóvel ocorrida em 2011, o Conselho 
de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado, em outubro de 
2012, manifestou-se favoravelmente ao seu tombamento. 

Em outubro de 2013, foram realizadas duas audiências públicas através da Comissão 
de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, que contaram com a participação de 
vereadores e munícipes, sendo ouvida a representante do "Movimento Cine Belas Artes", a 
qual destacou a importância da aprovação do projeto. O relator do plano diretor estratégico, na 
ocasião, defendeu mecanismos voltados à preservação dos espaços culturais significativos da 
cidade que não apresentam necessariamente um interesse arquitetônico. Além disso, avaliou a 
desapropriação como uma medida extrema na hipótese de não se conseguir a reativação 
daquele equipamento por meio da iniciativa privada. 

Então, em julho de 2014, uma parceria entre a prefeitura, a Caixa Econômica Federal, 
o proprietário do imóvel e o exibidor, viabilizou a reabertura do Cine Belas Artes, após ser 
objeto de uma reforma. 

Na sequência dos acontecimentos, foi sancionado após aprovação nesta Casa, o novo 
Plano Diretor Estratégico - PDE, Lei 16.050, de 31 de julho de 2014, que trouxe ao diploma 
legal disposições acerca de novos instrumentos relacionados ao tema. 

Para tanto, o PDE instituiu uma nova categoria de Zona Especial de Preservação 
Cultural (ZEPEC), a Área de Proteção Cultural (APC), definida pelo inciso IV, do art. 63, como 
"imóveis de produção e fruição cultural, destinados a formação, produção e exibição pública de 
conteúdos culturais e artísticos, como teatros e cinemas de rua, circos, centros culturais, 
residências artísticas e assemelhados, assim como espaços com significado afetivo, simbólico 
e religioso para a comunidade, cuja proteção e necessária a manutenção da identidade e 
memoria do Município e de seus habitantes, para a dinamização da vida cultural, social, 
urbana, turística e econômica da cidade". 

Determinou, também, o art. 67 do PDE, que nas ZEPEC-APC, qualquer 
descaracterização do uso ou atividade, ou a demolição da edificação, fica sujeita à autorização 
do órgão competente, prevendo, ainda, mecanismos para garantir sua proteção, dentre os 
quais transferência do potencial construtivo e a isenção fiscal de IPTU e ISS, regulamentada 
por lei especifica, condicionada a manutenção dos atributos que geraram o seu 
enquadramento, atestado por parecer do órgão competente. 

Segundo a regulamentação trazida pelo Decreto nº 56.725, de 16 de dezembro de 
2015, em seu art. 3º, a indicação de imóveis, espaços ou áreas a serem enquadrados na 
categoria de ZEPEC/APC poderá ser realizada pela Administração Pública, pelo proprietário, 
inquilino ou usuário do imóvel, assim como por munícipes ou entidades representativas da 
sociedade, a qualquer tempo, ou, preferencialmente, nos Planos Regionais das Subprefeituras 
e nos Planos de Bairro. Prevê ainda o § 1º do art. 3º, que o pedido de enquadramento deverá 
ser apresentado ao Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Ambiental da Cidade de São Paulo - CONPRESP, da Secretaria Municipal de Cultura, por meio 
de requerimento protocolado no citado órgão. 

Ademais, há que se destacar o "Território de Interesse da Cultura e da Paisagem", 
instituído pelo PDE, conforme o art. 314, a seguir: 

"Art. 314. Fica instituído o Território de Interesse da Cultura e da Paisagem, 
designação atribuída a áreas que concentram grande numero de espaços, atividades ou 
instituições culturais, assim como elementos urbanos materiais, imateriais e de paisagem 
significativos para a memoria e a identidade da cidade, formando polos singulares de 
atratividade social, cultural e turística de interesse para a cidadania cultural e o 
desenvolvimento sustentável, cuja longevidade e vitalidade dependem de ações articuladas do 
Poder Publico. 

§ 1º Os TICP devem ser constituídos por sua importância para a cidade como um 
território simbólico que abriga áreas ou um conjunto de áreas naturais ou culturais protegidas, 
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lugares significativos para a memoria da cidade e dos cidadãos e instituições de relevância 
cultural e cientifica. 

§ 2º Fica criado o TICP Paulista/Luz, que inclui o centro histórico da cidade e o centro 
cultural metropolitano, delimitado pelo perímetro constante do Quadro 12." 

O Território de Interesse da Cultura e da Paisagem, segundo o art. 317, deverá ser 
regulamentado por lei especifica que deverá prever: a garantia de uma gestão democrática e 
participativa dos TICP, com controle social, livre acesso a informação e transparência na 
tomada de decisões;  a criação de um Conselho Gestor paritário, com representantes do Poder 
Público e da sociedade civil, para acompanhar, avaliar, recomendar e aprovar politicas, planos 
e ações relativas aos objetivos do TICP; os incentivos de natureza fiscal e urbanísticos para 
possibilitar os objetivos previstos para os TICP; a delimitação de novos TICP, ressalvados os 
criados por esta lei e pelos Planos Regionais; e o detalhamento das ações estratégicas 
previstas, a serem elaboradas por meio de processos participativos. 

Dessa forma, observa-se que o PDE indica importantes instrumentos que corroboram 
com os propósitos da iniciativa em apreço, notadamente com relação ao "TICP Paulista/Luz", 
no qual está inserido o Cine Belas Artes, além da "ZEPEC-APC", que é a tipologia de 
zoneamento, a qual se enquadra perfeitamente nas características culturais daquele bem, a ser 
indicado segundo na conformidade com o disposto  Decreto nº 56.725, de 16 de dezembro de 
2015. 

Não resta dúvida, porém, que o PL nº 545/12, anterior à aprovação do PDE, contribuiu 
para a discussão do tema, no que se refere aos instrumentos legais voltados à identificação, 
proteção e valorização do patrimônio cultural paulistano. 

Nesse sentido, embora reconhecendo os elevados propósitos que embasaram a 
presente iniciativa, diante do disposto no Plano Diretor Estratégico que instituiu novo 
regramento, criando mecanismos próprios voltados à preservação imóveis e ao fomento de 
atividades culturais, os quais melhor se aplicam aos objetivos ora pretendidos, a Comissão de 
Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se contrariamente ao Projeto de Lei 
nº 545/12. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 30/03/2016. 

Gilson Barreto - (PSDB) - Presidente 

Dalton Silvano - (DEM) 

George Hato - (PMDB) 

Juliana Cardoso - (PT) 

Nelo Rodolfo - (PMDB) 

Paulo Frange - (PTB) - Relator 

Souza Santos - (PSD) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 31/03/2016, p. 145 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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