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Instalar novos outdoors em Ribeirão Preto, cidade no nordeste paulista localizada a 313 
quilômetros da capital, é tarefa impossível. Na segunda semana de março, a Câmara da cidade 
aprovou um projeto de lei de autoria da prefeita municipal, Dárcy da Silva Vera (DEM) que 
impede a instalação de espaços para exploração comercial desse tipo de propaganda. Pela 
determinação, apenas as áreas já utilizadas hoje pelos outdoors poderão ser exploradas até 
que a administração municipal defina as novas regras para o setor. 
 
Qualquer novo outdoor deverá ser retirado pela administração, a quem caberá também a 
fiscalização do cumprimento da nova norma. Vale dizer que os vereadores aprovaram também 
emenda da Comissão de Justiça que libera o remanejamento dos painéis que já tenham sido 
autorizados pelo Departamento de Fiscalização Geral da prefeitura. A medida é a primeira ação 
concreta no sentido de implantar em Ribeirão Preto uma versão do projeto Cidade Limpa, já 
colocado em prática pela prefeitura paulistana.  
 
De acordo com a assessoria de imprensa do Legislativo, o que motivou o texto teriam sido 
sugestões da Comissão Especial de Estudos Cidade Limpa, formada em 2009 pelos vereadores 
Marcelo Palinkas (DEM, o presidente), Nicanor Lopes (PSDB), Capela Novas (PPS) e Gilberto 
Abreu, (PV). Já a administração municipal divulgou, através de nota, que o projeto foi enviado 
ao Legislativo depois de uma ampla consulta à sociedade civil onde participaram todas as 
forças vivas da sociedade civil.  
 
Segundo informações das sete empresas que exploram o serviço, Ribeirão tem em torno de 
1,1 mil outdoors e painéis. Se todos os espaços forem alugados o mês inteiro, o mercado 
movimentaria em torno de R$ 14 milhões ao ano, sendo que as zonas sul e leste, principais 
polos de moradias de alto padrão, concentram 70% das propagandas. "Não há dúvida de que 
somos uma parte importante da economia da cidade, que gera empregos e que precisa ter 
assegurado o direito de trabalhar", afirma Carlos Henrique Farias, um dos empresários do 
setor. Ele não se opõe, no entanto, a leis mais rígidas. "Somos favoráveis a uma 
regulamentação, desde que não impeça nossos negócios." 
 
Embora considerem a aprovação da lei como um passo importante, as entidades da área 
acreditam que ainda há muita indefinição. E que o projeto aprovado em março pela Câmara 
continua sem responder a alguns questionamentos importantes. "Só congelamos a criação de 
novos espaços para outdoors, mas o debate sobre os que existem e atrapalham a sinalização 
de ruas e avenidas, sobre as placas que causam poluição visual, bancas de jornais que 
invadem espaços públicos, placas de sinalização pagas pela iniciativa privada que indicam o 
caminho para empresas da cidade e sobre a falta de placas com nome de ruas e avenidas- 
para citar só alguns pontos - continuam sem nenhuma definição", afirma Fernando Freire, 
responsável pelo Conselho Municipal de Urbanismo de Ribeirão Preto.  
 
João Batista, outro empresário do setor, concorda com a opinião acima. "É necessário que haja 
uma definição sobre todos os temas, inclusive para que os empresários do setor possam 
começar a planejar seus investimentos sem medo", avalia. 
 
Definição 
 
Presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos (Aeaarp), Roberto 
Maestrello ressalta que, no entanto, é possível compreender que a demora para a aprovação 
das normas pode, e deve, gerar prejuízo à cidade que, segundo ele, o mercado fica sem meios 
para planejar o futuro.  
 
"A parte do mobiliário é muito ampla, desperta muitos interesses conflitantes, e é por isso que 
ela não saiu ainda. Existem pontos polêmicos com relação à propaganda nas ruas e é preciso 
vontade política para que ele saia do papel. O problema é que, enquanto a situação vai sendo 
mantida em banho-maria, cria-se um clima de indefinição que compromete toda a cidade", 
comentou o presidente da Aeaarp. 



 
Problemas 
 
Para o presidente da Associação de Publicidade e Propaganda (APP) de Ribeirão Preto, Luiz 
Gustavo Villela, a medida poderá prejudicar o setor, que está em expansão, mas serve 
também para evitar perdas maiores no futuro.  
 
"Pelo menos, a lei proposta evita que empresas invistam mais neste momento e tenham 
prejuízo posteriormente", acredita, ressaltando que o mercado espera que a lei Cidade Limpa 
de Ribeirão Preto não seja tão radical quanto a vigente em São Paulo, onde o serviço de 
propaganda ao ar livre foi extinto. "Isso poderá gerar um colapso no mercado." 
 
Medida 
 
Houve também comentários de que a medida favorecia as atuais empresas que atuam na 
cidade, que já possuem os pontos e poderiam, na visão de algumas pessoas, contar com uma 
espécie de reserva de mercado. Embora reconheça que, em um primeiro momento, a lei trará 
benefícios a essas empresas, o vereador Palinkas nega que a medida vá criar uma reserva de 
mercado no setor de propaganda visual em Ribeirão Preto.  
 
"Como é um período de mudança na lei, é importante não permitir novos empreendimentos 
que podem ser considerados irregulares", explica o vereador Palinkas, ressaltando que, depois 
da nova lei, ainda a ser aprovada, o mercado voltará ao normal. 
 

 
 
Cidade analisa a Lei do Mobiliário Urbano 
   
A legislação que deveria cuidar do assunto, chamada Lei do Mobiliário Urbano, começou a ser 
discutida em 2001. De lá até hoje, dezenas de audiências públicas já foram realizadas, seja 
pela prefeitura, Câmara ou entidades da sociedade civil como Associação Comercial e 
Industrial (ACI), Conselho Municipal de Urbanismo (Comur) e Associação de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia. Integrante do Plano Diretor, ela é a responsável por disciplinar toda 
a questão da utilização do espaço urbano, principalmente sobre a utilização de placas, 
fachadas de empresas e a publicidade de outdoors e luminosos. -  
 
O prazo final para a implantação do projeto era, de acordo com Estatuto das Cidades, junho de 
2008, o que não aconteceu. Com isso, valem as leis do antigo Plano Diretor, já ultrapassadas e 
sem sintonia com as reais necessidades da cidade para o novo milênio. Segundo o vereador 
Gilberto Abreu, o processo foi atrasado devido a problemas na avaliação da antiga gestão, mas 
o resultado final será uma lei eficiente. Para ele, o projeto enviado à Câmara era "permissivo", 
e gerava posições conflitantes na sociedade. "Com a demora, continuou a haver abuso e 
poluição visual. Isso precisa ser disciplinado. Muitas das fechadas avançam até a rua, 
prejudicando a visibilidade, além de 'enfeiar' a cidade". 
 
 Fonte: DCI, São Paulo, 6 abr. 2011, São Paulo, p. C1. 


