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O projeto de lei “Cidade Limpa”, de autoria do executivo, que visa proibir qualquer tipo de mídia 
exterior na capital mobilizou as empresas da área. A Central de Outdoor — associação que 
representa 1,2 mil empresas no Brasil e 12 em São Paulo— alegou que será a maior prejudicada 
se o projeto se tornar lei. Para a entidade, as empresas que atuam em São Paulo devem quebrar. 
Elas faturam em média R$ 120 milhões anuais. Já o Sindicato das Empresas de Publicidade 
Exterior (Sepex-SP) ainda não deu um parecer, mas ambas as entidades avaliam a 
constitucionalidade do projeto, e se preciso, tomarão medidas judiciais. 
 
Segundo o diretor da seccional São Paulo da Central do Outdoor, Luiz Roberto Valente Filho, o 
outdoor existe há mais de 70 anos e não pode acabar. “Em São Paulo, há 12 empresas que 
administram 4,2 mil quadros”, alegou. A estimativa do empresário é que ao todo existam 7 mil 
outdoors na cidade somando com as empresas filiadas a outras entidades. 
 
No mês passado, as entidades que representam o setor publicitário entraram em contato com o 
secretário de coordenação das subprefeituras, Andrea Matarazzo, para fazer um novo acordo para 
acabar com a ilegalidade. “Nossa intenção era fechar um convênio para expandir o trabalho de 
regularização de vias”, alegou o diretor. No primeiro acordo, firmado no início do ano, entre a 
prefeitura e as entidades, foram regularizadas 54 vias. “Como algumas empresas que tinham 
outdoors não estavam filiadas à nossa associação não tivemos como retirar todos”, alegou. 
Segundo ele, 1.050 peças foram removidas. “Até o final deste mês, ainda serão retiradas entre 
200 e 300 peças irregulares”, lembrou. 
 
A falta de uma legislação organizada atrapalha o setor, na opinião do empresário. De acordo com 
ele, nem todas as peças são ilegais, o problema é que estão cumprindo os prazos definidos pela 
lei anterior, nº 12.115/96. A lei atualm nº 13.525/03, tem uma série de regras e padrões que 
anulam as atribuições da antiga. “Hoje, por exemplo, é proibido misturar dois tipos de anúncios 
em um único imóvel”, disse. 
 
Apesar do confronto dos prazos das leis que regulam a publicidade exterior, as empresas do setor 
abririam mão das peças que estivessem com licenças expedidas na lei antiga para firmar o acordo 
com a prefeitura. “Nossa intenção era colaborar com a despoluição visual. Acho que o poder 
público deve fazer o seu trabalho de fiscalização e não implantar uma medida radical”, disse. 
Atualmente, para expedir uma licença na prefeitura da capital é preciso protocolar o pedido na 
Secretaria Municipal de Habitação (Sehab). “A secretaria não está informatizada, por isso, as 
licenças não saem”, alegou. 
 
Desemprego 
 
O Sindicato dos Publicitários e Trabalhadores de Empresas de Propaganda do Estado de São Paulo 
enviou uma carta ao prefeito Gilberto Kassab mostrando os prejuízos que a medida pode causar 
ao setor. Segundo o documento, a publicidade exterior representa cerca de 4 mil postos de 
trabalho diretos. A extinção da publicidade vai gerar desemprego em massa. 
 
O sindicato alegou ainda que a publicidade é uma ferramenta fundamental em campanhas 
publicitárias e que a sua eliminação não vai resolver a questão de poluição visual.  
Para resolver este problema, a lei que regulamenta o setor deve ser revisada e a fiscalização deve 
ser mais intensa. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 10, 11 e 12 jun. 2006, São Paulo, p. C4. 
 


