
Proposta legaliza "envelopamento" de prédio 
 
O texto do projeto de lei 406/02 -encaminhado para sanção na última segunda-feira- não só 
dissemina a publicidade pela cidade e aumenta suas dimensões, como legaliza formas de anúncios 
que hoje não são permitidas. 
 
Uma dessas formas é o chamado "prédio envelopado" -na prática, uma obra "ensacada" por uma 
enorme peça de publicidade. 
 
Isso permitirá que as construtoras vendam -por dois anos- espaço publicitário nas telas que hoje 
recobrem as construções como medida de segurança. 
 
Na legislação em vigor -a lei 12.115/96-, o termo "envelopamento" não existe, e os anúncios 
desse tipo acabam irregulares, pois superam as dimensões legais. 
 
É no quesito dimensões das peças publicitárias -aliado à localização- que o projeto que Marta 
Suplicy tem 15 dias para analisar traz as maiores flexibilizações. 
 
A base de toda a alteração está no critério adotado para estabelecer as restrições à propaganda. 
 
A legislação atual parte do zoneamento da cidade -19 zonas, de residencial (Z1) à mista com 
predominância de comércio (Z-19). Para cada grupo de zonas, há padrões máximos de anúncio. 
 
O projeto, no entanto, troca o zoneamento pela estrutura viária definida pelo Plano Diretor e 
autoriza a exploração de publicidade em todas as vias estruturais, independentemente de que 
zoneamento cortem, com exceção do só residencial (5% da cidade). 
 
Ou seja: os anúncios ganharão mais área e altura nos 1.300 quilômetros mais movimentados da 
cidade -podendo avançar em até 120 metros pela extensão das ruas coletoras e locais que 
tenham esquina com as vias estruturais. 
 
Hoje, a altura máxima permitida para outdoors, "pirulitos" e anúncios de fachada é nove metros 
em quase toda cidade -chega a 15 m apenas em 17% da área do município. Pelo projeto, valerá 
15 m em qualquer região. 
 
O tamanho das peças também dá um salto. Hoje, em cerca de 15% da cidade, a área dos 
anúncios tem de ser, no máximo, uma vez a largura do imóvel, chegando a quatro vezes em 
menos de 9% da cidade. Agora, a quota será três vezes para todo lugar. Ou seja: o projeto 
aumenta o tamanho dos anúncios em 15% da cidade e reduz em 9%. Em outros 69%, a quota já 
é de três vezes hoje, e no restante a propaganda é proibida. 
 
Além disso, a lei libera anúncios na cobertura de prédios residenciais em Z2. Todas essas 
mudanças atingem vias como as avenidas Pompéia, Interlagos, Sumaré, JK e Rebouças (lado 
ímpar) e as ruas Turiassu e Arapanés. 
 
Para arquitetos e urbanistas, a proposta piora algumas situações, mas, sobretudo, anistia diversas 
irregularidades das ruas. 
 
"O projeto piora uma situação ruim. É uma anistia branca", diz o arquiteto Rogério Batagliesi, 
especialista em mídia exterior e coordenador do Fórum da Paisagem, que reúne entidades de 
arquitetos. Em dezembro, eles protocolaram na Câmara uma proposta que limitava a dimensão de 
anúncios a 6 m de altura e 20 m2. Ela não foi discutida. O grupo tenta marcar audiência com 
Marta para pedir o veto do projeto. (SÉRGIO DURAN e SÍLVIA CORRÊA) 
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