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PARECER Nº 621/2012 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 314/11.  
De autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, o presente projeto de lei autoriza o 
Poder Executivo a desapropriar o prédio situado no número 2423 da Rua da 
Consolação.  
A propositura identifica o local a ser desapropriado como o imóvel onde se 
encontrava instalado o Cine Belas Artes.  
Segundo o autor, o Cine Belas Artes estava instalado neste local há 
aproximadamente sessenta e oito anos, contrariando a tendência de fechamento e 
deslocamento dos cinemas de ruas para dentro de shoppings centers.  
Argumenta, ainda, que o imóvel é patrimônio cultural da cidade de São Paulo e o 
seu fechamento provocou grande comoção social.  
Tendo como amparo os artigos 13, I e 37, caput, da Lei Orgânica do Município, e  
os artigos 5º, alínea “k" e 8º, ambos do Decreto-Lei nº 3.365/41, a Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
constitucionalidade e legalidade da propositura. Entretanto, apresentou 
substitutivo, a fim de adequar a proposta aos ditames do Decreto-Lei nº 3.365, de 
1941, que dispõe sobre desapropriação por utilidade pública, bem como à melhor 
técnica de elaboração legislativa.  
O fechamento do Cine Belas Artes não pode ser considerado como fato isolado, 
visto que ao longo dos anos inúmeros “cinemas de rua” têm fechado as portas, 
motivado pela concorrência das salas instaladas em shoppings, teoricamente mais 
seguras e confortáveis, e pela especulação imobiliária, visto que se tornou mais 
vantajoso para os proprietários alugar seus imóveis para outras atividades mais 
rentáveis, tais como farmácias, lojas de departamento, estacionamentos e templos 
religiosos.  
Segundo matéria publicada no jornal Folha de São Paulo de 6 de janeiro de 2011, o 
cinema abriu suas portas na década de 40 (quarenta) como Cine Ritz, passando a 
ser chamado Cinema Trianon em 1958. Após reforma ocorrida em 1967 recebeu o 
nome de Cine Belas Artes. Fechando as portas em 2011.  
Diante do exposto, conclui-se que a presente medida intenta a preservação da 
história e da cultura paulistana, razão pela qual a Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente à aprovação da 
propositura, nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente , em 
16/05/2012.  
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