
Lei da publicidade será sancionada com vetos de Marta 
 
A prefeita Marta Suplicy deve sancionar nos próximos dias, mas com vetos, a lei que altera as 
regras sobre uso da publicidade em prédios e vias públicas da cidade.  
 
Segundo vereadores petistas com livre trânsito no Palácio das Indústrias, os vetos da prefeita 
devem recair sobre a permissão de outdoors nas chamadas vias estruturais (que fazem a ligação 
com outros municípios), as empenas cegas (paredes de prédios sem janelas) e no envelopamento 
de prédios (nos tapumes e telas de edifícios em obras).  
 
A autora do projeto, vereadora Myryam Athiê (PPS), não concorda com os vetos e afirma que se 
eles forem feitos "vão desestruturar todo o sistema de publicidade na cidade". A parlamentar, em 
discurso feito ontem na Câmara, chegou mesmo a ameaçar deixar a base aliada do governo se os 
vetos forem feitos.  
 
A aprovação do projeto foi fruto de um acordo entre a vereadora e o ex-líder da prefeita, o hoje 
deputado federal José Mentor. Myryam votou projetos de interesse do governo e teve a promessa 
de que seu projeto seria sancionado.  
 
O projeto causou muita polêmica entre urbanistas e técnicos da Secretaria de Planejamento, que 
chegaram a fazer um parecer pedindo a rejeição do projeto.  
 
Todos afirmam que o projeto seria mais permissivo do que a atual legislação.  
 
Para muitos urbanistas a poluição visual aumentaria ainda mais se o projeto fosse aprovado sem 
vetos.  
 
Outdoors até em coberturas 
Além dos vetos que a prefeita deve fazer, o projeto ainda permite o aumento das dimensões do 
anúncios, que passariam dos atuais 9 metros para até 15 metros e também libera a instalação de 
outdoors na cobertura de edifícios residenciais.  
 
Além disso, o projeto também libera de qualquer autorização especial os telões eletrônicos 
instalados nas ruas.  
 
Para a vereadora, o projeto conseguiu tantas críticas por causa das pressões de empresários que 
tem interesse na instalação do mobiliário urbano (banheiros, abrigos de poste, bancos e totens 
informativos que são instalados gratuitamente em troca da exploração da publicidade).  
 
Para a presidente do Movimento Defensa São Paulo, Regina Monteiro, os dois projetos - de 
Myryam e do Mobiliário Urbano - que foram aprovados pela Câmara acabam se sobrepondo e 
contradizendo. 
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