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Principais lideranças do setor discutem alternativas à lei Cidade Limpa. 
 
As principais lideranças do mercado de mídia exterior se reuniram na semana 
passada no Fórum Multisetorial com o objetivo de discutir formas de driblar o 
radicalismo da Lei Cidade Limpa, n.º 14.223, cuja aplicação deverá extinguir as 
empresas de publicidade exterior. Vale lembrar que no último sábado (24) terminou 
o prazo para as empresas adaptarem seus anúncios indicativos às dimensões 
máximas previstas na lei.  
 
O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, autor da lei, foi convidado mas não 
compareceu ao encontro, o que, segundo os participantes, mostra o tipo de 
tratamento que o executivo municipal dispensa ao setor, que deve fechar 20 mil 
empregos. Também foi convidado e não compareceu o presidente da Câmara 
Municipal de São Paulo, Antônio Carlos Rodrigues. A assessoria de imprensa da 
Prefeitura disse que a Cidade Limpa é prioridade para administração municipal, 
tanto que o prefeito tem se reunido com várias entidades do setor para discutir o 
assunto. Kassab só tem evitado reuniões cuja convocação tenha como pressuposto 
inicial a mudança da lei. 
 
Substitutivo  
As entidades propuseram um substitutivo que anule o caráter radical da lei. Esse 
documento classificaria o município em quatro níveis. No primeiro, a publicidade 
exterior ficaria proibida no centro histórico da cidade. No segundo, seria permitida 
no centro estendido, acrescido dos bairros Butantã e Morumbi. No terceiro, seria 
permitida nas demais regiões da cidade e no quarto seria criada uma legislação 
para a exibição de placas nas marginas. O presidente interino do Sepex (Sindicato 
das Empresas de Mídia Exterior), Luiz Roberto Valente Filho, disse que vai solicitar 
uma audiência com o prefeito para discutir a lei. O presidente da Central de 
Outdoor, Raul Nogueira Filho, declarou que os custos desse fórum poderiam ser 
bancados em parte pela Taxa de Fiscalização cobrada pela Prefeitura. 
 
O vereador Dalton Silvano (PSDB) disse defender a adoção de uma legislação 
menos radical e que não implique na inviabilidade operacional das empresas do 
setor. Ele responsabiliza também a Câmara Municipal por apoiar quase, 
incondicionalmente, a lei do Executivo. "Os vereadores foram favoráveis à lei, sem 
nem mesmo discutir o fato de ela impedir a livre concorrência, o que é 
inconstitucional", comentou o parlamentar, acrescentando que o Plano Diretor da 
cidade não implica no extermínio das empresas de mídia exterior. 
 
Exemplo 
Também esteve presente ao evento o ex-prefeito de Salvador (BA), Mário Kertész. 
De acordo com ele, hoje a capital baiana é um exemplo no País de como tratar o 
uso do espaço público para a veiculação de mensagens publicitárias. Kertész 
aproveitou a ocasião para cutucar a Prefeitura de São Paulo, afirmando que o fato 
de alegar que não tem infra-estrutura administrativa para coibir abuso é um 
atestado de incompetência. 
 
O presidente da ABA (Associação Brasileira de Anunciantes), Ricardo Alves Bastos, 
disse que a edição dessa lei mostra como no Brasil os assuntos ainda são pouco 
debatidos. Ele propôs uma redução das peças para evitar a poluição visual, a 
divisão da cidade em zonas, a adequação das placas, além da construção de um 
diálogo constante entre as partes envolvidas. Só com essa cooperação mútua ele 
considera ser possível identificar soluções viáveis. 
 



Código de Ética 
O urbanista e professor da USP, Eduardo Yázigi, propôs a elaboração de um Código 
de Ética Urbana, a partir do qual seriam estabelecidas as diretrizes sobre o uso do 
espaço público e evitaria as anomalias vistas atualmente. De acordo com o 
especialista, a estrutura da administração pública no Brasil ainda privilegia o 
imediatismo em detrimento de ações a longo prazo. Entre as entidades que 
organizaram o fórum estão a ABF (Associação Brasileira de Franchising), Abras 
(Associação Brasileira de Supermercados), ACSP (Associação Comercial de São 
Paulo) e Apas (Associação Paulista de Supermercados). 
 
Fonte: Propaganda e Marketing, São Paulo, 26 mar. 2007, p.12. 


